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III. MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI SZEKCIÓ

Vezető : Kanyar 36ksef



Kanyar József :
A népiskola és a középfokú oktatás Dél-Dunántúlon a késel feuda
lizmus korában/ 1770-1848. /

I.

A felvilágosult abszolutizmus a XVIII. szézad utolsó harmadá
ban jelentős rendeleteket bocsátott ki állami és társadalmi rend
jének a védelmében. E rendeletek nem elszigetelt folyamatéban el
sőként a földesur és a jobbágy-paraszt viszonyát szabályozó úrbér
rendezés látott napvilágot / 1767. /. A folyamat lezárásaként egy
felől a türelmi rendelet / 1781. / szándékolta - az állampolgárok 
jelentős hányadánál - az anakronisztikus vallási és politikai fe
szültséget megszüntetni, másfelől pedig az 1785-ős jozefinista job
bágyvédelmi rendelet képezte a zárókövet.

A két rendelet között - 10 évvel az úrbérrendezés után és 5 
évvel a türelmi rendelet előtt - az 1777. augusztus 22-én kibocsá
tott szabálykönyv-rendelet / A nevelésnek és az egész tanügynek a 
rendje Magyarországban és kapcsolt tartományaiban - Ratio Educatio- 
nis totiusque rei literariae per regnum Hungáriáé et provincias 
eidem adnexas / pedig a közoktatás állami felügyelet aláhelyezésé- 
ve'l, a tanügyi igazgatás, a tanterv és az iskolai rendtartás sza
bályozásával az oktatásügy egységesitését kivánta szolgálni egy uj 
művelődési eszmény szolgálatéban,

A Ratio Educationisban összefogott uj művelődéspolitika szin
te az utolsó pillanatban mérte fel a hazai művelődés egységes ál
lami felügyelet alá helyezhetőségének a lehetőségeit ÉTkKor, amikor 
a vármegyék érdemben még nem is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, 
csupán csak a tájékozódásukat kezdték meg az iskolák gyors egymás
utáni összeiratásával. A Ratio évtizedében 4 megyei iskolai-össze- 
irás is készült Somogybán 1770-ben. 1773-ban, 1774-ben. 1777-ben.

A közoktatás állami felügyeletét és irányítását kézbe vevő 
Mária Terézia-féle koncepció - igy a rendelet kibocsátása előtt - 
különféle adatokat irattatott össze a vármegyékkel a népiskolák
ról. Somogy 1770. julius 31-i nagygyűlésén tárgyalta a helytartóta
nács 2132. számú, Pozsonyban még ugyanezen esztendőben kiadott ren
delkezését, amelyben összeiratták 1./ a falvsk tanitóit, 2./ a ta- 
nitók és a gyermekek vallását, 3./ a tantárgyakat, 4./ az iskolába 
járó tanulók létszámét, 5./ a tanitók jövedelmét és működésük kez
dő időpontját, valamint 6./ az iskolával kapcsolatos javaslatokat 
és észrevételeket. A Jelentős művelődéstörténeti adatokat tartalma
zó 1770-es összeírásokat 1771. február 3-án zárták le a megye szék
helyén, s ennek adatait foglalta egybe bizonyos pontjaiban a Lexi- 
con locorum című kiadvány.

Az iskolák statisztikai felvételét megnyitó 1770-es öaszeirás 
utón a második számbavételt 1773-ban, a harmadikat 1774-ben, a ne
gyediket pedig 1777-ben hajtották végre a megyében. Az ötödiket pe
dig az I. Ratio Educationis megjelenése utón, az 1789. november 17-
i nagygyűlés határozatai alapján irattatta össze főszolgablráival a



negye. 1792 őszén még egy újabb hétrovatos összeírás készült a ró
mai katolikus tanítók, kántorok, orgonisták és harangozók Jövedel
meiről.

Mindenek előtt a Lexicon locorunban is szereplő : 1770-es Be
gyei ősszeiró9t szamügyre véve megállapítottuk, hogy a negye fel
sorolt 319 helységében, közte 10 mezővárosban az összes tanítók 
száma 146 / 45,76 % / volt, aig 174 faluban ne* volt tanító a Me
gyében. / 56,31 % /.

A megye 10 mezővárosában az összeírás Időpontjában csupán 
egyben nem volt tanitó / Sellye / és csak Szigetváron működött 2 
tanító. A többi két tanitós iskola a megye falvaiban nüködött :
Ádánd / ref./. Kőröshegy / ref./, Ságvár / ref./, Killti / rk. és 
ref./, Böhőnye / rk. és ref./.

A Lexicon adataiból azt is megállapíthattuk, hogy a megye 240 
magyarul beszélő falujában 108 / 45,00 %/$ a 11 németül beszélő 
faluban 6 / 54,5 %  /, a 61 horvát ajkú településben pedig 27 /44,2 
%/ tanitó működött. Az adatsorok a tanltóellátottség arányát » né
metül beszélő falvakban mutatta legkedvezőbbnek. A mezővárosokban 
beszélt nyelvek szerint háromban volt a tanítás nyelve hon/át /Ba- 
bócsa. Berzence. Sárd és részben fezlqetvér /, s egyben pedig : Szi- 
getvérott három nyelvű / magyar, horvát és német./

A gyors egymásutánban készült későbbi összeírások - ugyanazon 
négy Járás területéről - 157-185 helységet Írtak össze a megyében, 
nagyjából ugyanazon településeket / 151-178 között volt a falvak 
száma és 6-9 a mezővárosoké/, amelyekben 1777-lg a tanítók széna, 
nyilván az iskoláké i9 lassan növekedett. Ha az 1770-es esztendőt 
bázisévként fogjuk fel, akkor a tanítók száma 112,94 %-kal növeke
dett, köztük is a róm. katolikus tanítóké 111,12 %-kal, a prot. ta
nítóké pedig 106,25 %-kal. A vizsgált időszakban a két tanitós 
helységek száma duplájára emelkedett.

Mindez a népiskolázás lassú fejlődéséről tesz tanulságot. A 
tanitó nélküli falvak száménak a csökkenéséről beszél az a tény, 
hogy az 1770-es esztendő 45 tanító nélküli falujának a száma 1777- 
ben már 30-rá csökkent. A felekezeteken belüli arány e tekintetben 
is a protestánsokra nézve volt a kedvezőbb, abszolút számokban a- 
zonban a római katolikus tanitónélküli falvak száma is Jelentősen 
csökkent : 40-ról 27-re. Az 1770-es esztendőben az összeírt hely
ségekben csupán csak 5 volt a protestáns tanitónélküli falvak szá
ma, ami 3-ra csökkent a Ratio Educationís kibocsátásának esztende
jére.

Alig mondható azonban Javulás a 7 esztendő alatt, sőt vala
micskével növekedett a megyében az üres, a tanitónélküli iskolák 
száma / 52-ról 54-re /. A felekezeten belüli arányok ezúttal is a 
római katolikusokra nézve voltak kedvezőtlenebbek, hisz hét év a- 
latt 45-52 között mozgott a tanitónélküli iskoláik száma, a protes
tánsoké csupán 1-4 között.

A tanulók iskolába járásának iskolánkénti átlaga ugyancsak las- 
su növekedésről győzött meg bennünket. Mig az iskolábajárók átlaga 
577-ról 9,S3-ra növekedett a római katolikus iskolákban, addig ez 
a növekedés a protestáns népiskolákban - szinte ninden esztendőben 
ennek duplájaként I - 16,54-ről 18,76-ra emelkedett. Ezek az adatso
rok egyértelműen bizonyítják a protestáns népoktatás intenzivebb vol-
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tét és hatékonyságát.
Mit tanítottak a 70-es évok népiskolájában a megyében ? Az 

1770-es összeírások szerint az összeírt 139 iskola közül 52 
/ 37,41 %  / volt azoknak az Iskoláknak a száma, amelyekben semmit 
sea tanítottak, miután egyetlen tanuló sem lépte át az Iskola kü
szöbét. Az 52-ből 49 / 94,23 % / volt a rk. iskola és 3 / 5.76 %/ 
a protestáns.Olyásást 85 iskolában / 61,15 %/, 1 rést 62-ben /44,60 
%/, katekizmust, éneket és Imát 64-ben / 46,04 % / tanítottak. 
Tantárgyak közül - mint látható - az olvasás részesedése volt a 
legnagyobb.ezt követte a hit elemeire való oktatés aránya, alig 
valamivel előzve meg a harmadik helyen éllé tantárgyat : az Írás t. 
Számtant csupán 7 Iskolában tanítottak a megyében / 5,03 %/; Bol- 
háson, Felsőssgssdsn, Igalban, Kőröshegyen, Nemesdéden, Szülőkben 
és Városhidvégsn. A felsorolt helységek közül csak igal és Város- 
hidvég voltak mezővárosok, a többiek falvak, így még a meqye mező
városainak a nagyrészében sem tanítottak számtant. 5 iskolásán la
tin nyelvű ismersteket is tanítottak / declinatio, conjugatio /. 
Horvát nyelven 1, néaet nyelven pedig 3 népiskolában folyt az ok
tatés.

Az 1773-as öaszeirások 136 iskolájából már csak 47 volt sz 
üres / 34,55 %  /, E 47 iskolából 45 / 95,74 %/ a római katolikuso
ké volt, s mindössze csak 2 / 4,25 % / a protestánsoké. Jóllehet 
kevesebb volt az összeírás esztendejében az iskolák száma, mint 
1770-ben, az olvasás és az Írás tanítása azonban -jelentősen emel
kedett falaik között, de növekedett azoknak az iskoláknak Is a 
száma, amelyekben matematikát, latint és katekizmust tanítottak.

Az 1777-ban eszközölt összeírások tudtak a legtöbb iskoláról, 
száaszerint 157-ről. Ebből 54 volt / 34,39 % / a tanuló nélküli, 
közülük le 50 / 92,59 %  / a római katolikusoké és 4 / 7,40 % / a 
protestánsoké. Az összeiráe Időpontjára az olvasás tantárgya már 
otthont talált az iskolák 63,69 %-ában, az Írás mindössze csak 
42,03 56-ában. Az 1770-es esztendőhöz viszonyítottan azonban nőt t 
a hitoktatás aránya is, s vslamivel csökkentek s matsmatlka és a 
latin nyelv tanításának az óraszámai is.

A vizsgált időszakban mindvégig az olvasásnak volt s legna
gyobb a részesedése a tantárgyak között, az Írás tanítás már ne
hezebben tudott tért hódítani, a harmadik helyre szorult vissza 
az olvasás ás a hittan tanítás mögé. Hihetetlenül kevés iskolában 
tanítottak matematikát a Jobbágy-paraszti világ, s főképp s mező
városi társadalom nélkülözhetetlen ismeretanyagát, sőt a vizsgált 
évtized végére - számban - még valamivel csökkent is a tantárgy 
súlya.

A járások közül az olvasás, az irés és a matematikai oktatás 
tarén ezúttal is az igali és a kanizsai Járások iskolái vezettek, 
aegelőzve a kapóéi és a szigeti Járások intézményeit.

A megye népiskoláinak nagy része - mint láttuk - a falusi 1 
tantermes és 1 tanitós Iskolatípus sorábs tartozott, néhány 2 ta
nítás kisvárosi, vagy mezővárosi és egyetlen megyeszékhelyi 3 ta
nítóé iskola kivételével. Ezekben az iskolatípusokban a valléstan, 
az olvasás, és az irés voltak a legfőbb tantárgyak, kevésbé a falu
si oezőgazdasági igényekhez és háztartási alapísmsretekhez - kisvá
rosi iskolákban pedig a mezővárosi háztartási igényekhez és kismes-



tsrségskhez igazodó számtan tanítása* A nagyvárosi népiskolákban 
pedig a városi kereskedelemhez és kázaOlpsrhoz, valaaint a polgá
ri élet és háztartás alapkövetelményeit ezaa előtt tartó száatsn- 
tanitésnak kellett helyet biztosítani a Ratlo alapján. Ilyan is
kolatípus - a század végén csak a aegyeszékhalyan aükódótt aég
2 tanítás népiskola is kevés lévén a nagy kiterjedésű Begyében - 
Így, nlnt feljebb is mondottuk - Jelentéktelen volt a azáatanta- 
nitás súlya a aegye népiskoláiban.

Az 1770-es összeírt tanítók szolgálati esztendeit is figye
lemmel kisérve megállapíthatJuk, hogy a tanítók 14,38 %-tnak 1-10 
esztendő között volt a működési ideje, 72,66 %-ának pedig 11-50 
esztendő között. De igen Jelentfia volt az 50 év feletti szolgá
lattal rendelkezők száma is.

A pélyavonzés elégtelensége, a tanítóképzés slscsony szintje, 
közoktatésügyOnk foghíjas intézménybeli hlényosságs, a társada
lomnak a tanítói Járandóságokban le kifejezésre Jutó meg nei be
csülése, az Iskolamesteri stétua mögötti egyházi és felunlndenes1 
szolgálat függősége és kiszolgáltatottsága aind-aind hozzá lárultak 
ahhoz, hogy a negyében a néptanítók csaknea egyharnadénak félszá
zadnyi szolgálati esztendőnél is nagyobb teher roskadozott a vál
lán, ami nemcsak e tanítás hatékonyságának a hiányosságait vonta 
maga után, de társadalmi kiszolgáltatottság és meg nem becsűlés 
sanyarú sorsát és perspektivét lanságát is.

A megyei összeírások és a Lexicon locorua alapján azembeei- 
tettük egymással a dunántúli és az alföldi megyék tanítóinak és 
népességének a számadatéit la. A Lexicon locorumban összeírt terü
letek tanítóinak a száma az 1777-es conscrlptlo anlaarua népesség- 
számára vetítetten Ounántúl 12 megyéjében 904,31, a tanítók száaa 
1436 volt. Az egy tanítóra Jutó dunántúli gyerneklétezáa pedig 
360,86 volt.

Ez az arány a 8 alföldi megyére, valamint a Jász-kun-kerűlet- 
re és a hajdu-városokra vonatkoztatva : 1097,26, a tanítók száms 
837. Az egy tanítóra Jutó alföldi gyeraeklét8zám pedig 438.21 
volt, bizonyítván Dunántúl e tekintetbéll elsőbbségét és kedvezfibb 
népiskolai helyzetét.

A dunántúli megyék falvaiban éa mezővárosaiban a tanító ellá
tottság aránya Fehér negyében volt a legkedvezőbb / 134,24 % /, a- 
melyet Komárom / 109,63 %  / és Veszprém megye követett az élen 
/ 105,95 % /. Somogy megye a sorrendben csak a kilencedik helyet 
foglalta el / 46,05 %/, maga mögött hagyván Vas / 34,83 U *  Bara
nya / 32,47 % / és Zala megyéket / 30,63 % /.

A 12 dunántúli megye 2548 falujának és 145 aezfivárosának ta
ni tóellátot ts ági aránya 53.32 %-os volt, ez az arány azonban az 
aprófalvas Dunántúlon Jóval kedvezőtlenebb volt, mint az Alfőldön. 
ahol Ti csak 1184 volt a települések száma - a dunántúli telepü- 
lések 43,96 %- b -, s e nagyhatáru településeken a tanltóellátott- 
ság aránya igy 70,69 %-osnak volt mondható.

Az egy tanítóra -jutó-lélek- és gyermekszám tekintetében a Du
nántúlon az elsőbbség Veszprém megyéé volt / 4é5.54> Illetve 
213,97/, a második hely Felér megyéé / 785.45. illetve Győr megyéé 
271,45 /, a harmadik hely pedig Gyár megyéé / 849,53, illetve Fe-
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Jér megyéé / 276,95 /. Somogy megye az egy tanítóra Jutó lélekezám 
tekintetében az ötödik / 863,68 /, az egy tanítóra Jutó gyermek- 
s z ó b  tekintetében pedig a nyolcadik helyet / 353,10 / mondhatta ma
gáénak Dunántúlon, maga mögé szorítva Moson / 1054,78/, Tolna 
/ 1063,78/, Zala / 1180,13 / és Baranya megyéket / 1254,54 /.

Jóllehet a dunántúli népiskolázás kedvezőbb helyzete a későb- 
bl évFlzedek múltán ie megmaradt hazánkban, alapvető meghatározó
jaként - szinte - az egy évszázaddal későbbi népiskolai állapotok
nak la. Sőt ! 1864-65-ben Somogybán még mindig 1015 főre Jutott 
•gy iskola, ami - bizonyoa tekintetben - talán Kedvezőtlenebbnek 
volt aondható, mint a XVIII. század utolsó harmadában.

Egy későbbi / 1789-beli / összeírásból az iskolalátogatás fe
lekezeti arányaira is Jellemző megállapításokat tehettünk. Mig a 
római katolikus iskolába Járó tanulók a megyében az összes isko
laköteleseknek nindőssze cssk 21-46 %-át tették ki, ez az arány a 
protestánsoknál ugyanakkor 33,79 %-os volt, arányaiban Jelentősen 
felülmúlva a katolikus iskolákba Járó tanulók számát. E számokon 
belül azonban - mindkét felekezeti oldalon - a Jobbágyfiuk és a 
Jobbágyleányok ténylegesen Iskolába Járó arányai némi eltolódással 
a leányok Javára - nagyjából fedték egymást.

A táblázat szerint tehát az iskoláztatás mértékét illetően a 
protestáns Iskolák viszonyai kedvezőbben alakultak a megyében, ál
talában egységesebb és intenzivebb volt náluk az iskoláztatás. De 
az iskolánkénti átlag is összefüggésben állt a falvak adott Fele- 
kezeteivel. A 41 statiaztikailag hasznosítható római katolikus is
kola iskolánkénti átlaga 17,60 volt, a 32 protestáns iskola eseté
ben pedig ez az átlag már 21,53-at mutatott. Ha ez a különbség lé
nyegében nen is volt egymástól Jelentősen eltérő, mégis e számok 
már egyértelműen utalnak a protestáns népiskolézés látogatottabb 
voltára.

Az iskolábajárás korosztályaira figyslve - mind a protestáns, 
nind pedig a katolikus tanulók kapcsán - Jellemzőként állapíthat
tuk meg, hogy a 6 éves tanulókból mindössze csak 91 / 61 flu, s en
nek csak a Tele s 30 leány / Járt a statisztikailag hasznosítható 
adatok szerint az iskolába, a tanulók 7,55 %-a. Mindez Jellemző
ként mutat a 6 éves gyermekek alig iskoláztatásának a tenyére. Ne
hezen hihető ugyanis, hogy a 6 éves gyermekek távolmaradásával ez 
a korosztály nélkülözhetetlen munkaerőként való visszatartása lett 
volna a döntő Jelentőségű, hiszen a hatévesek még aligha voltak 
felhasználhatók a mezei munkánál, az állatőrzésnél, a vizhordásnél, 
stb. De arra gondolhatunk, hogy az Iskolából való visszatartásuk
nál Jelentős szerepet Játszhatott az a tény, hogy a szülők a kisebb 
gyermekek otthoni, házi felügyeleténél már számításba vették őket, 
főként a leánygyermekeket. Ez az arány még a hatévesekre is jellem
ző volt / Í06:57 /.

Az iskolábajárás jelentős esztendei a 8-10 éves évjárstok vol
tak. Ezek képezték az összss tanulók 63,40 %-ét. A legnagyobb ré
szesedési arány a 9 éveseké volt / 23,31 %/, utána a 8 éveseké, míg 
a harmadik helyen a 10 évesek tanyáztak az iskolalátogatottság te
kintetében / 19,91 %/. Ezt követték a 7 évesek / 13,52 % / és a 11 
évesek / 10,04 %  /.
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A 10 éves kornál Idősebb fiuk és leányok száma már erősen a- 
padóban volt az iskolában, fokozatosan fogytak el a szülői aka
rattal elvont és távoltartott gyermekek e korban a népiskolákból.
Az évjáratokon belül a jobbágy leányok Iskolalátogatási arányai 
voltak a kedvezőtlenebbek, Az utolsó helyen a 12 évesek álltak, kő- 
zülük csupán csak 3,73 % Járt az iskolába.

Népiskolázásunk a XVIII. századi történetén egyfajta kettős
ség vonult végig. Az újrakezdés nagy századában a Jobbágy-paraszti 
árutermelés még sokáig tartó nehézségei " a kenyér, a zsir, és a 
husbányának ” tartott országban minden használható munkás kezet el
vontak az iskolától. A Jobbágy-paraszti társadalom Így nem is lát- 
hatta még értelmét és hasznát a gyakorlati élettől amugyia távol
álló iskolai műveltségnek és az iskolábajárésnak, hlaz társadalmi 
és gazdasági emelkedését nem látta biztosítottnak általa. Lényegé
ben tehát paraszti társadalmunk alacsony osztályhelyzetébe való be
lenyugvása, munkájától és az élettől távolálló, egzisztenciájában 
vajmi keveset segitő népiskola Játszotta a legfőbb szerepet népünk 
századokon keresztül tartó nagyméretű és tömeges iskolakerülésének, 
miután a század társadalma a paraszti iskolás gyermekekre, mint a 
gazdasági megerősödés eszközeire tekintett. Tehát nem a minimális 
iskolai tananyag, hanem azok a viszonyok voltak elsőrenden minde
zért a felelősek, ’amelyek még ezt a kevés ismeretanyagot sem tet
ték felhasználhatóvá a században.

Végül is : történtek-e kardinális változások hazánkban a XIX. 
század első felében, amelyek lényegében megváltoztatták népünknek 
a népiskolához való viszonyát ? Aligha. Hisz ami a XVIII. század
ból : a népiskolai oktatás lassú fejlődése s befejezetlensége kö
vetkeztében hátramaradt a XIX. századra, az még mindig követelmény
ként fogalmazódott meg akár Beke Kristóf 1828-ban irt kézikönyvé
ben, akár pedig Ambrus Sándor 1841-ben “ Értekezés a hittanitó, az 
iskolaigazgató és a kerűletfelügyelől hivatalról ”» c. művében. A 
tudós Beke a falusi tanitók részére még mindig négy pontban tette 
szóvá a népiskolák hiányosságait : a/ az iskolakerülés, a mulasztá
sok magas arányát, b/ a tanitók - főképp pedagógiailag - csekély 
képzettségét és rossz fizetését, c/ az iskolák tanszerekkel és tan
eszközökkel való gyatra felszerelését, s végül d/ az iskolai épüle
tek alkalmatlan voltát.

Ambrus Sándor pedig kilenc pontban fogalmazta meg követelmény
rendszerét a népiskolával kapcsolatban a II. Ratio Educationis 
/ 1806 / után 35 évvel és a kor harmadik nagy elemi iskolai szabály
zatának a megjelenése / 1845 / előtt négy esztendővel : 1/ alapít
sunk minden helységben iskolát, 2/ teremtsünk Jobb státust a taní
tóknak, hogy azokba műveltebb pedagógusokat ültethessünk, 3/ egyen— 
rangusitsuk a tanitókat a honoratlorokkal, 4/ válasszuk ketté a ta- 
nitói és a Jegyzői hivatalt, 5/ tiltsuk el a gyermekeket - közpász
tor fogadásával - a legeltetéstől, 6/ alapítsunk tőkét vagyontalan 
gyermekek könyvekkel és ruházattal való ellátáséra és jutalmazásá
ra, 7/ iktassuk törvénybe az iskolakötelezettséget, 8/ amelyet hajt
son végre a msgye és végezetül 9/ váljék gyakorlattá hazánkban.hogy 
iskolai bizonyítvány nélkül senki se tudjon állást vállalni.
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IX.

A középiskola és a középfokú oktatée

A másfélszázados török uralom következtében, mely a déli Du
nántúlt alkotó Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyékben csak 
a XVII. század végén fejeződött be - évtizedekig nem alakultak ki 
nagyobb városok csak a Jobbágyfalvak viszonyai közé leszorított 
Mezővárosok. A 150 esztendős hódoltság csaknem teljesen elpusztí
totta e terület középkori virágzó kulturális-oktatási Intézménye
it. Az 1367-ben alapított pécsi egyetem még Mohács előtt domonkos 
rendi főiskolává hanyatlott vissza, egyetemi Jellegét elvesztettet 
A hódoltság idejére már elnéptelenedett a XIV. században még vi
rágzó szigetvári prsmontrei iskola, s Somogy még két nsves mezővá
rosi iskolája : a kélmáncaehi és a marcali is, amelyek közűi az 
előbbinek 1485-ös, az utóbbinak pedig 1497-es működéséről mér ván 
tudomásunk szerzetesi Iskolaként.

A középkor végén érkező reformáció ideológiájának a külföldi 
egyetemekről hazatérő tanulók voltak a legfőbb terjesztői. E tá
jon dolgoztak kimagasló eredménnyel a reformáció szellemi vezérka
rának az élén a polgárosodó mszővárosl rétegek szószólójaként : 
Sztárai Mihály, Méliusz Juhász Péter, Kálméncsai Sántha Márton ée 
Skaricza Máté, s a szellemi vezérkar legjelesebbje : a kálmáncsehi 
középiskolát főiskolává fejlesztő Szegedi Kis István is a XVI. szá
zad folyamán. A XVI. század végi 15 éves háború pusztítása és nyo
mora következtében a tájunkon lévő mezővárosok lakói közül már so
kan települtek át az Alföldre, vagy más országrészekre. így mene
kült Kecskemétre a tolnai kálvinista főiskola is, e zárta be kapu
it a kálméncsai theológia is. De elpusztultak Baranyában és Tolná
ban a XVII. században még virágzó vörösmarti, laskói, decsi és 
nagyharsányi iskolák is. Nemcsak a régi iskolák, az egyházak nagy 
része is elpusztult a hódoltsági területen művelődéstörténetünk 
nagy kárára. Még a templomok köveit is szétszedték : várfalakba 
vagy vizgátakba építették be azokat a török hatóaágok. Csak a fel- 
szabadulás után épültek újra e kőtemplomok helyébe a sárral tapasz
tott és szalmával fedett, s fatalpakon álló sövénytsmplomok, a bo- 
ronafalu parochlák, oratóriumok és népiskolák.

Még szinte ezt az elpusztult tájat látta - negyedszázad múl
tán - a hódoltság alóli felszabadulás után az 1715. Julius 19-én 
Bécsből induló és oda két és fél hónap múltán visszatérő Clements 
Simon - kőrútján Pozsonyt, Székesfehérvárt, Veszprémet, Keszthelyt, 
Kanizsát, Varasdot, Zágrábot, Triesztet, Kőszeget és Sopront érint
vén - az Egerton- féle gyűjteményben található ás a British Múze
umban őrzött útleírásában / " A yournal of my travails intő Lower 
Hungary, Sclavonla, Croatla, Frlull, Carniola, and Strlria in the 
year 1715 “ /. Kulturális intézményekkel még kevés helyen találko
zott az angol utazó a csaknsm 1500 km-es utón, mindössze csak az 
esztergomi, a varasdl, a zágrábi és a kőszegi jezsuita kollégiumo
kat tartotta említésre méltónak. Mégcsak vendégfogadókat is alig 
látott a körúton, szápszerével kőből rakott épületeket is mlndösz- 
szs csak Vázsonyban, Kőszegen és Veszprémben néhányat, annál több 
elpusztult várromot és " szétszórva épített és szalmával födött " 
falusi házakat.
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A XVIII. századra nemcsak e terület középkori kulturális-ok- 
tatáal intézményei pusztultak el, de a XVI. század békésebb évti
zedeiben még átmenetileg kibontakozó protestáns középiskolák is. 
így mindezeket az intézményeket u/lonnan kellett megteremteni, ami 
nem kis nehézségekbe ütközött, mivel a régió Jelentős része gaz
daságilag is csak nehezen tért magához. Jellemző, hogy e lassú 
fejlődés következtében a régióban csak egy város Pécs tudta elnysr- 
ni a szabad királyi városi rangot, s ezt is csak utolsóként Pannó
niában : Győr, Sopron és Székesfehérvár után, igy a hét dunántúli 
civitásból mindössze csak egyetlen esett a régiónk terOletéra.

Nem kevésbé Jellemző viszont, hogy az ide 1785-ben Győrből át
helyezett királyi akadémiát / Jogi főiskolát / - a kantianus filo
zófia tanításának mintegy megtorlásaképpen is - 1802-ben visszahe
lyezték a Bécsből könnyebben ellenőrizhető Győrbe. Ezzel a régió 
a XX. századig egyetem nélkQl maradt.

A XVIII. századi fejlődés azonban - a század második felétől 
már - minőségi változásokat eredményezett a középfokú oktatás te
rén. Ezekben az évtizedekben alapitották régiónkban csaknem az 
összes középfokú iskolákat. E században lépett a XVIII. századi 
/ az otthon végzett házi / magánoktatás helyébe a népiskolától el
különülő nyilvános középiskola, amely már iskolai bizonyítványt is 
adott végzett tanulóinak. A társadalmi szükségszerűség tehát fel- 
ismerte, hogy bizonyos munkakörök elvégzéséhez középfokú oktatáera 
van szükség, még a katonai pályákra, az igazságszolgáltatási és i- 
gazgatási munkakörökbe is, de különösképp a theológláknak, s egyéb 
főiskoláknak volt középfokú ismeretekre szükségük, amelyeket már 
csak szakosodott oktatók tudtak tanítani. Ahogyan a középfokú Is
kolák által biztosított műveltség társadalmi hasznossága és bizo
nyító ereje lemérhető volt hazánkban, úgy gimnáziumaink XVIII. szá
zadi látogatottsága szinte a duplájára növekedett.

Régiónkban az egyetlen - már a XVIII. század utolsó esztendei
ben is működő középiskola - a későbbi főgimnázium csirája - 1687 
és 1691 között - esztendőnként 16-30 tanulót számlált padjaiban Pé
csett. A századfordulón / 1700-ban / már 125, 1712-ben pedig 90 
volt benne a tanulók száma.

1694-ben Széchenyi György esztergomi érsek 50 000 rajnai fo
rintot adományozott az uj Jezsuita gimnáziumra, amelynek az alap
kőletétele 1716-ban történvén meg, 8 benne a végleges tanítás 1724- 
ben vette a kezdetét. Ebben az esztendőben már 300, két évvel ké
sőbb pedig már 400 tanuló volt az iekola falai között. E létszám 
1741-ben 300-ra csökkent, amely a későbbi / 1744-ben / években sem 
változott / 302 /. Különösen csökkent a tanulók száma az 1739-es 
súlyos pestisjárvány következtében.

A protestáns iskolákban azonban nem csökkent olyan arányban a 
tanulók száma, mint a katolikus iskolákban. Igaz, hogy az alföldi, 
viszonylag gazdagabb és gyérebb népességű protestáns vidékek isko
láinál másképp Jelentkeztek e problémák, mint a népesebb Dunántúlon. 
A protestáns iskolákban inkább a század slső felében csappant meg 
a tanulók száma, a türelmi rendelet lendítette tanulási kedv követ
keztében már gyarapodás mutatkozott a század végére falaik között.
A tanulólétszám csökkenése művelődéstörténetünk nagy kárára éppen 
akkor következett be, amikor a népesség kétszeresére növekedett a 
mi tájunkon is.
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A XIX. század kezdetétől azonban duplájára emelkedett a táj 
iskoláinak a száma. A szegényebb népi rétegek ekkor kezdték, kü
lönösképp a protestáns egyházak lóvoltából az iskolaalapítás út
ját járni. / Csurgó, Sérszentmiklós, Mohács, Nagyszékely, Gyönk./ 
Ezért mondható Somogy és Tolna megyék középfokú oktatásának az e- 
melkedése és előrelépése csak a XVIII. és a XIX. századfordulója 
vívmányának. E kis gimnáziumok nemcsak a szegényebb értelmiségi 
rétegeknek voltak az iskolai, de padjaikból számtalan mezőgazda 
és iparos is kikerült. Erre utalnak az iskolai matrikulákba bene
vezett professzori bejegyzések az egyes tanulók nevei után, mint 
pl. “ ad aratrum ", " ad stivam “ a földmivesekre, az “ ad artem 
patris ", az "ad molam ", az "ad crepidam ” pedig az iparosok
ra vonatkozóan. Több bejegyzés olvasható a polgári értelmiségi 
pályákra induló tanulókra is, mint pl. mercator, miles, mensari- 
us és geometra.

Az iskolaalapitó és fenntartó tényezők jogi személyét tisz
tázandó s melyek voltak e középfokú intézmények lehetséges szer
vezői és fenntartói ? 1./ A római katholiku6 és a két protestáns 
egyház, 2./ a birtokos nemesség, vagy pedig 3./ a városi polgár
ság .

Az első iskolateremtő tényezőt szemügyre véve : régiónk két 
római katolikus egyházmegye / a veszprémi és a pécsi /, két-két 
luteránus és kálvinista szuperintendencia / a dunántúli és a du- 
namelléki / juriszdikciója alá tartozott a legrégebbi időktől 
fogva. Püspök és káptalan csak Baranyában volt, püspöki, káptala
ni és szerzetes-rendi birtokok azonban már annál nagyobb számmal 
a többi megyében ie. A régió keleti és nyugati felében egy-egy 
szerzetesi középiskola működött már Mária Terézia korától : a pé
csi jezsuita /, 1724 /, illetve a kanizsai piarista gimnázium 
/ 1765 /. A pécsi iskola még a XVIII. században is a jezsuiták az 
1591-es Ratio studiorum-a és az az 1735-ös Typus utasításai alap
ján végezte a munkáját, amelyből a történeti és a természettudo
mányos, valamint az anyanyelvi oktatás hiányát már - a XVIII. szá
zad ia - több-kevesebb joggal kifogásolta. A másik iskola pedig a 
Kegyes-tanitórendé volt, amely az 1753-as Methodus instituendae 
juventutis apud Scholas Pias és az 1766-os Norma studiorum alap
ján : a nemzeti és a gyakorlati életre való oktatás felkarolása 
tekintetében fölötte állt a jezsuita versenytárs iskolájának. Az 
iskola padjaiban 1792-ben 68 tanuló tanult Kanizsán.

A második iskolateremtő tényező ; a földesúri is jelentőssze- 
rephez jutott a régió középiskoláinak alapitésíban. Kanizsától nem 
nessze Keszthelyen igy nyitotta meg kapuit a Festetics György a- 
lapitotta előbb ferences, majd később premontrei gimnázium még 
az I. Ratio Educationis előtt / 1771 /, amelyben a század utolsó 
évtizedének egyik esztendejében - Kanizsához hasonlóan - 68 nö
vendék tanult. A keszthelyi gimnáziumban nem volt külön francis- 
kánus metódus, benne a szombathelyi elegyes módszert honosították 
meg, a jezsuita és a piarista módszered keverékeként. Ebben a közép
iskolában a barokkot megelőzően, a társadalmi osztályok közötti el
lentétek feloldására törekedtek azon őrködve, hogy az alacsonyabb 
származású ifjakból kineveljék az erkölcsök és'a szokások barbár 
falusi megnyilvánulásait, arra törekedve, hogy pallérozott, udvari
asan társalgó, káros szenvedélyektől mentes, jó polgárokat és Jó 
hazafiakat neveljenek, akiknek a soraiban - a nagyobbakéban és a 
kisebbekében, a nemesekében és a polgárokéban egyaránt - az osztá
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lyok között harmónlkus béka és " demokratizmus " uralkodjék.
A XVIII. század utolsó évtizedéig a régióban mér csak So

mogybán és Tolnában nem volt középiskola.
Lehetett volna a somogyi birtokos nemesség középiskolai a- 

lapitó tényező a megyeszékhelyen ? Igen. Először azonban " közép- 
Iskolai importtal “ kísérleteztek, tárgyalván a Festetics Pál a- 
lapította keszthelyi gimnáziumnak Eszterházy Miklós által Kapos
várra, Czindery Rókus által pedig Nagyatádra ezándékolt áttele
pítéséről, csak utána gondoltak a saját ereJOk iskolateremtő fel
használáséra. De megelőzték őket : miután e segesdi gimnáziumra 
még Mária Terézia idején tett alapítvány kamatai az országgyűlési 
követek többszöri követelései ellenére sem kerültek felhasználás
ra.

A század végén Csurgón földesúri kezdeményezéssel Jött létra 
Somogy első gimnáziuma, a Festetics családnak, a megye nyugati ré
szét keresztül szelő birtokain : a művelt és az áldozatkész föl- 
desur és az inspirátor Jószágkormányzó : Nagyvéthy Oánoa, valaaint 
a paraszti-polgári igények egymásratalálása következtében, a fenn
tartás és a szervezés gondjait magára vállaló Belső-somogyi Refor
mátus Egyházmegye gyómkodósa alatt. Az uj Intézmény alapítólevele 
1794-ben keletkezett, nyilvánossági Jogát pedig 1798-ban kapta meg. 
A nagykiterjedé8ü Somogynak ez volt az első középiskolája - egy év
tizedig az egyetlen - a Dráva határszél - Kanizsa és Pécs közötti 
hosszú távolság - közművelődésének egyetlen őrtornya, a későbbi 
Eötvös-féle tanítóképzésnek is egyik fellegvára*

Több középiskolához azonban már nem akadt fenntartó, sem a 
megyében, sem a régióban. Nem adtak ’ fundéciót " a szerzetes ren
dek sem. Amikor a nagy kiterjedésű Somogybán a kaposvári ginnézi- 
um alapítása érdekében azokkal a szerzetes rendekkel kezdtek tár
gyalásokba a megye és a város vezetői, amelyeknek jelentős birto
kai voltak a megye területén, e tárgyalások csakhamar zátonyra fu
tottak. A benedekrendiekkel meghiúsult tárgyalások sikertelensége 
után a Kegyes-tanitórend magas igénye ia arról árulkodott, hogy 
a kanizsai gimnázium mellett a kaposvári soha nem érdekelte komo
lyan a piaristákat, miután a város és a megye római katolikus kör- 
nyezetéoen a Renddel ezemben alig volt támasztható olyan misszio
náriusi kötelezettség, mint a protestáns lakosságú országrészek 
közepette felállított piarista középiskolákkal szemben / Kacskanét, 
Debrecen/.

Ahol a helyben lakó földesur volt az iskolaalapító, ott az Is
kolaalapítás egyszersmind az urbanizáció eszköze is volt / Keszt
hely /. Kaposvárott, Bolyban és Csurgón, Vasvárott más volt a hely
zet, ezeket már nem lakták földesurak, jóllehet e helyeken is segí
tették az iskolák előmozdítani a város fejlődését. A nagykiterjedé- 
sű Somogybán - Kaposvárott is - az Eezterhézy uradalomnak lényegé
ben nem volt ott lakója a földesur, hanem amolyan alközpont volt, 
ahol már nem volt primér iskolateremtő tényező a földesur, távol is 
élt a megyeszékhelytől. E megyeszékhelyi mezővárosban csak bérlők 
voltak. Jószágkormányzók, fiskálisok, s üzleti érdekeiktől vezetett 
kereekedők.



- 16 -

A régióban a kálvinisták után a Tolnai, a Baranyai és a So
mogyi Evangélikus Egyházmegye is megnyitotta kapuit 1806-ban a 
sárszentlőrlnci gimnáziuménak, amely 1870-től Bonyhádon folytatta 
életútját. A Petőfit is egy *vro / 1831/32/ befogadó algimnázium
nak - amely Tolnában az első volt e tekintetben - kettős célja 
vöTt ; a/ egyfelől tanítóit képezte benne az egyházmegye, b/ más
felől pedig előképzést biztosított bsnna a főgimnáziumi tanulmá
nyokhoz. Az afajta kis algimnáziumok alapítványokból éltek és föl- 
deauraik telekadományaiból. Szerepük - a II. Ratio Educationis 
után - a nemzeti nyelv oktatása szempontjából is jelentős volt : 
a deákos műveltség alapelemein kivül - már a reáliák tanítása ér
dekében le nagy lépéeeket tettek, történelemoktatásunkban a világ
történelem mellett a hazai történelemre is kellő gondot fordítot
tak, a földrajzi stúdiumokban pedig a nagyvilág tanításén kivül - 
igaz aindezt a Ratiók la sugallták,. - a Monarchiát és Magyarorszá
got la tanították. Ugyanabban az eaztendőben nyitotta meg kapuit 
a Begyében vécsey Józsefnek : a Külső-somogyi Ref. Egyházmegye ta- 
nácsblrájának alapítványaként a nagyszékely! centrális iskolából 
kifejlődő qyönki algimnázium. Ez utóbbi Tolna megye azon részé
ben, aaelyBen az iakola azékhelye abroncsszerüen volt körülvéve 
11 néaet lakoeu kié- ée nagyközséggel. A pécsi srchlgimnázlum mel
lett Baranyában még egy algimnázium is megnyitotta a kapuit Mohé- 
ceon 1817. november 4-én a ferences rend kezelésében - a város tár
sadalmának e mindenkori támogatásával. Az iskola 1849. október 21- 
én bezárta a kapuit, majd 1853-ig reáliskolaként tengette az éle
tét. Máig la működő gimnáziuma végleg - csak az első világháború 
után - 1929. szeptemberében nyitotta meg a kapuit.

A harmadik iakolateremtő tényezőre a polgárságra is tekintve, 
a kaposvári gimnázium volt az első középiskola talán hazánkban, a- 
■ely egy mér a feudális osztálykorlátokon túlnyúlni kezdő társa- 
dalmi eqyűttmOködés leqyében 1ött létre. E mezővárosban tehát két

ellel. de azonos célokat szolgáló kulturális törskvés- I 
nek lehettünk a tanul, mindkét törekvés a polgárosodás jegyében 
végezvén el a munkáját. Mig azonban a mezőváros polgáréságának az 
Igénye - gazdasági alap hiányában - csak a három osztályos nemzeti 
iskoláig jutott el, amely a kisvárosi polgár, a mesteremberek és a 
kereskedők nevelésében volt nélkülözhetstlen a számára, addig a 
■agyai nemességnek az igénye, már jóval több volt ennél, gimnáziu
mot akart létrehozni, saját gyermekei, de a magasabb képzettségre 
törekvő polgáreág fiainak a nevelésére is.

A hódoltság pusztulásának a következményei még a későbbi szá
zadokon keresztül is szsmbetűnő volt a tájon. E tekintetben Dél- 
dunántúl rendkívül hátrányos helyzetben volt Észak-dunántúllal 
szemben. 1766-ban mág csak két középiskola működött a tájban / e- 
gyetlen főiskola sem /, addig Észak-dunántúlon már 11 középiskola 
es 1 főiskola* Ezeknek az aránya a századfordulóra még mitsem vál
tozott* 1792-ben még mindig csak három középiekola található a dé
li négy msgve területén, s átmenetileg egy akadémia, mig az Észak- 
Ounéntúlon lo középiskola.

De a többi paraméterek is Dél-Dunántúl hátrányos hslyzetére 
utalnak. Mig Észak-Ounántúlon - az 1787-es népességszámot véve ala
pul - 91.835 lakos Jutott egy középiskolára, addig Dél-Dunántúlon 
a kétezeresénél ia több : 236.466. Mig Észsk-Dunántúlon a középis
kolák sűrCségérs utalóan : az iekolák egymástól való távolsága 40,96i 
ka volt, ez az átlag Dél-Dunántúlon mór több mint a kétszerese : 
84,20 kn volt. Ennél már csak a horvát-szlavon területek középieko- 
lálnak az Atlagtávolsága volt roaazabb.
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az iskolák léte azonban nemcsak a társadalmi osztályokkal 
volt erős összefüggésben, hanem - Indlrekte - a gazdasági élet
tel is. Tájunkon - mint már említettük — a városi fejlődés hiá
nya, az agrárjellegű táj hátránya le erősen befolyásolta a tanu
lási kedvet, amely Zalában valamivel jobb volt. Somogybán már ke
vésbé, s Tolnában talán a legkedvezőtlenebb. A tanulók társadal
mi megoszlását illetően a XVIII. század középiskolájában a neme
si származású diákok mellett - már csaknem egyenlő arányban - ta
lálkozunk a feltörekvő polgárság fiaival, de a jobbágy-paraszt 
szülők gyermekei is bejutottak 15-20 %-os arányban - Ambrue-Fal- 
lenbüchl Zoltán kutatásai szerint - az iskola padjai közé. Oohann 
Andritsch kutatásai szerint a gráci egyetem hallgatóinak csak 
egyharmada volt a nemes.Jellemző adatként közölte, hogy 1773-ban 
az egyetem négy somogyi hallgatója közOl Bognár Márton és Bognár 
Mihály poln^ri származásúak voltak. Hosszú Miklós pedig plebejus. 
míg a mosdósi Babits Ambrus volt csak egyedül nemesi származású.

A kései feudalizmus záró szakaszában - de a hazai középisko
lai reformtörekvésekben szinte még a következő század fordulójá
ig is - mindvégig meghatározó szerepe volt a humanisztikus és a 
realisztikus irányzatoknak egymással versenyző küzdelmének. Mind
ez nanco'ix a szerzetesi, de a nagynevű protestáns iskolákra is vo
natkozott. A középiskolát hatosztályuvá bővítő II. Ratio latinnvel- 
vü t;: i : konzerválta a feudalizmus magyar középiskoláig-
n̂ 'V íf lo.v i ■ : ,-j T^r^’ktWriiTT a de'íkos muveTtséget és fékezte a demok- 
rat*iKtis nönzéti "ra"üveT3dá~Gi eszmék kialakulását benne, szembe is 
állitva egymással a deákos műveltséget az anyanyelvi műveltséggel.
£ latinnyelv cziqotclő rétege volt az, amelyen alig tudott áttör
ni népünk gazóssági művelődését is szolgáló s praktikus tudoményu,
3 e polgári társadalmat is erősítő reáliskolák gondolata.

A gimnázium nálunk egyfajta és egyedüli középfokú intézmény 
volt, amely mindenki előtt megnyitotta a kapuit. Ezt a gimnáziu
mot pedig nemcsak enciklopedikus szellemétől, de a padjaiba tódu
ló növendékeitől is teTiermentesiteni kellett volna már az alapitáe 
•Is-5 s~'s;:5dában-, 'de legkésőbb a XIX. század első felében, más típu
sú iskolák alapításával. A reformkor, különösképp a Széchenyivel 
éi Telekivel induló koncepciók mér uj iskolatípusokban / reálisko
lák, ipartanodák, másfajta gazdasági iskolák /akartak közelíteni 
a polgári magyar társadalom érdekeihez, kiépitve bennük a gazdasá
gi .iDvelődós és a társadalmi hasznosság kapcsolatrendszerét.

A feudalizmus határmezsgyéjén azonban már jelentős előrelépés 
történt 'a fő- és a középiskolázás területén. 1846-ban jelentős 
változások történtek a régiónkban is. Észak-Dunántúlon ekkor már 
9 főiskola / köztük 4 papnevelde / és 15 középiskola működött, s 
az 1846-ös nópasségszámhoz viszonyítottan 87.422 lakos Jutott egy 
középiskolára*. Dal-Dunántúlon pedig már 2 főiskola / az egyik pap
nevelde / és 12 középiskola működött, 84.092 lakos Jutván egy kö
zépiskolára .



Források és Irodalom

Tanulmányunk megírásánál az Országos Levéltárban lévő iskolai 
összeírásokat / Helytartótanácsi levéltár, Acta tundationalia Lad.
E. fasc. 12. II. / 1770-1771. / ; a Synopsis conscriptionis anima- 
rum pro anno 1777-es : a conscriptio animarum conv Simighiensis
1776-os : a Connotatio locorum populosorum com. SOmeghiensis 1772/ 
73-as táblázatait ; a Veszprémi Püspöki Levéltár canonica visitáit 
/ 1721-1789./,• a Ráday Levéltárban az Archivum Agentiale-collec- 
tiones agentiales Variae anyagét, valamint a Külsősomogyi Reformá
tus Egyházmegye traktusi protokollumait, több római katolikus plé
bánia és protestáns parókia iratait, a Somogy megyei Levéltár is
kolai összeírásait / 0. 115, 116, 118, Ü 9  / 1770-1792./, a vármé- 
gyei közgyűlés 1770-1792 közötti, valamint az 1832. és 1839. évi 
jegyzőkönyveit, s a darányi reformáta oskolának a Jegyzőkönyveit 
/ 1830-1861/ használtuk forrásként.

Az egyháztörténeti munkák közül többször forgattuk Padányi Bi- 
ró Márton veszprémi püspök naplóját. Közli báró Hornig Károly 
/ Veszprém 1903. / - Tóth Endre ; A belsősomogyi református egyház
megye Mária Terézia koréban / Csurgó, 1940. /; - a neveléstörtóne- 
ti munkák közül 3. Felbiqer ; Handbuch für dle Schullehrer....
7”Wien, 1779. / - Maróthl György : Arithmetica vagy a számvetésnek 
mestersége.... / Debrecen, 1743. / - Losontzl István ; Hármas kis
tükör / Pozsony, 1771 /, - Tanítás módja .... / Pest, 1841. / - 
N. Apáti Kiss Sámuel : Értekezések Somogyról / Tudományos Gyűjte
mény 1.822. / - Ambru~Séndor : Értekezés a hlttanltó, az Iskolai
gazgató és a kerület felügyelői hivatalról / Székesfehérvár, 1841./
- Madzsar Imre : Az elemi oktatás fővárosunkban a török kiűzése u- 
tán / Századok, 1925. / - Flnáczv Ernő ; A magyarországi közoktatás 
története Mária Terézia korában. Bp. 1899-1902. - UÍ5. Az újkori ne
velés története / 1600-1800 /. Bp. 1927. A köz- és a helytörténeti 
munkák közül többek között : Tanulmányok a parasztság történetéhez. 
Szerk. Splra György / Budapest, 1952. / - Vörös Károly : A két Ra- 
tio Educationis és a népoktatás Magyarországon 1774-től 1868-ig. A 
Nemzeti Kulturtőrténeti Szimpózionon Mogersdorfban - 1975. julius 
4-én - elhangzott előadás kézirata. - Uőt A modern értelmiség kez
detei Magyarországon. Valóság 10/1975. Kelemen Elemér : A népokta
tás Somogybán a kiegyezés előtti években. Levéltári Évkönyv 3. kö
tet. - F. Csanak Dóra s A Ratlo Educationis és az iskolai újságok. 
Magyar könyvszemle 3-4/1975. - Az 1777-ikl Ratio Educationis. For
dította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Frlml Aladár. Bu
dapest, 1913* - Dercsényl Béla : A Nova Posoniensia és ez újságol
vasók a XVIII. században. Magyar Századok, Budapest 1948.

II.

A második résznél - levéltári forrásként - az Országos Levél
tárban lévő Helytartótanácsi Levéltár fondjait, s az Eszterházy- 
család levéltárát, a veszprémi és pécsi püspöki levéltárakat, a 
Ráday-levéltárban, a Külső-somogyi Ref. Egyházmegyére, a Pápai Ref. 
Gyűjteményben a Belső-somogyi Ref. Egyházmegyére vonatkozó iratokat.
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valamint a Somogy megyei Levéltárban a nemesi vármegye közgyűlési 
Jegyzőkönyveit, az abszolútkor! megyefflnőki iratokat és a kaposvá
ri és csurgói gimnáziumok fondjait néztük át.

A köz- és a helytörténeti munkák közül - többek között - az 
alábbiakat forgattuk : Ambrus-FallenbQchl Zoltán : Magyarország 
középfokú oktatási viszonyai a Xvili. században. Történeti Sta
tisztikai Évkönyv 1965-66. Bp. 1968. - Johann Andrit9ch : Studen- 
ten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen an dér Universitát 
Graz / 1586-1782. / Graz, 1965. - A kaposvári magyar királyi ál
lami főgimnázium emlékkönyve. Kaposvár, 1913. - A történetstatisz
tikai forrásai. Szerk. Kovacsics József. Bp. 1957. - Baky István:
A gyönki ref. gimnázium áthelyezésének ügye. Szekszárd, 1911.
- Bécsv Márton-Prilisauer Adolf : A kaposvári m.kir. állami fő
gimnázium története / 1806-1895 / Kaposvár, 1896. - Bódi Ferenc:
A csurgói református Csokonai-Vitéz Mihály gimnázium másfélszáza
dos története. Kaposvár, 1943. - Buzássv Ábel : A ciszterci rend 
pécsi római katholikus főgimnáziumának értesítője az 1913/14. is
kolai évről. Pécs, 1914. - Csóka Lajos : Mária Terézia iskolare
formja és Kollár Adám. Pannonhalma,1936. - Csorba József ; So
mogy vármegye ismertetése. Pest, 1857. - Endrey Akos-Faragó Laíos- 
Horváth József-Kecskés Ernő : Közoktatásügy. Somogy vármegye.
Szerk : Csánki Dezső. Bp. éTn. - Ferenczi Zoltán : Deák élete. 1. 
k. Bp. 1904. - Fináczy Ernő : A középkori nevelés története. Bp. 
1926. - U.ő: Az újkori nevelés története / 1600-1800 /. Bp. 1927.
U«ő.: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. 
“P. 1899-1902. - Földváry Antal : A magyar református egyház és 
a törők uralom. Bp. 1940. - Fraknói Vilmos : A hazai és a külföl
di iskolázásról a XVI. században. - Héjas ~ál ; A csurgói ev.ref. 
főgimnázium rövid története. Csurgó, 189^. - Hoss József : A ka
posvári plébánia története. Veszprém, 1948. - Kanyar József : A- 
datok Somogy megye művelődéstörténetéhez a XVIII. század második 
felében. / 1770-1789,/% Levéltári Évkönyv 1. kötet. Kaposvár,
1970. - U.Ő.: Kaposvár mezőváros művelődéstörténete a kései feu- 
dalizmus idején. Levéltári Évkönyv 4. kötet. Kaposvár, 1974. - 
U-ő ; Kaposvár művelődéstörténetének a kérdései a XVIII-XIX. szá
zadban. Kaposvár-várostörténeti tanulmányok. Kaposvár, 1975. - 
Knopf Lajos Clements Simon utazása hazánkban. Kaposvár, 1975. 
történeti Szemle X. évf. 1-4 füzet. - Kolta László : A bonyhádi 
Petőfi Sándor gimnázium története. / 18Ö6-Í9fe6. / hí.n. 1956. - 
Kornis Gyula : A magyar művelődés eszményei. 1777-1848. I.k. Bp.
Iái;7. - Kováts Zoltán : Somogy megye népessége a XVII-XVIII. szá
zad fordulóján. Kaposvár, 1969. - Petrovich Ede : A pécsi egyete
mi beszédgyűjtemény. A pécsi egyetem történetéből. Szerk. Csizma
dia Andor. Pécs 1967. - Mályusz Elemér ; A türelmi rendelet. Bp. 
1^39. - Melhard Gyula : Somogy vármegye a rendi országgyűlésen.
I.k. 166i-i812. Veszprém, 1960. - Molnár Aladár ; A közoktatás 
története Magyarországon a XVIII. században. Bp. 1881. Lengyel 
Alfréd ; A pécsi Királyi Akadémia története / 1785-1602 / . A  pé
csi egyetem történetéből. Szerk. : Csizmadia Andor. Pécs, 1967.
- Sülé Sándor : A keszthelyi Georgicon. 17^7-1040. Bp. 1967. - 
P.Takács' Ince : Szent Ferenc fiai Veszprém egyházmegye területén 
különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra. Veszprém, 1948.
/ Kézirat /. - Teleki László : A magyar nyelv előmozdításáról buz-
90 esdeklése. Pest". TÖ06. - Y7th Endre : A belsősomogyi reformá
tus egyházmegye Mária Terézia korában. Csurgói Könyvtár 15. k. 
Csurgó, 1940. - Völker József : Mohács története, 1900. - :
A gyönki ev. ref. gymnasium története. / 1806-1900 /.
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József KANYAR ;
Die Volk9schule und dér Unterricht mittleren Grades in dér Zeit des 
Spátfeudalismus / 1770-1848 / in SOd-Transdanubien

Vor dér Erscheinung dér I. Rstio Educationis bescháftigten 
sich vier Bezirkskonskriptionen mit dér Aufnahme dér Lage dér 
Volksschulen, Schüler und Lehrer des breit angelegten Bezirks So
mogy. Diese Aufnahmen berichteten über eine langsame Entwicklung 
des Volksschulwesens und bewiesen eindeutig die gröpere Intenai- 
tát und Wirksamkeit dér protestantischen Volksbildung, weiterhin 
zeigten sie, daJS die deutsch9prachigen Dörfer dem Verhálnis nach 
am stárksten mit Lehrern Vereehen waren.

Was nurde in dér Volksschule dér 7oer Oahre unterrichtet? Le
sen, Singen, Kathechismus ; Schreiben schon in kleinerem Ma£e,
Rechnen in insgesamt nur sieben Volksschulen.

Die Volksschulen waren in Transdanubien mit Lehrern besser 
versehen als auf dér Tiefebene. Hinsichtlich dér Zahl dér Kinder 
für einen Lehrer war dér Bezirk Veszprém in Transdanubien an dér 
ersten, dér Bezirk Fejér an dér zweiten und dér Bezirk Győr an 
dér dritten Stelle.

Hinsichtlich des massenhaften Schulschwanzens aber geschahen
- wenn sich auch die Tendenz im 19. Jahrhundert im Bezirk Somogy 
einigerma|9en verminderte - kaum wesentliche Veranderungen bis zum 
Ende des Feudalismus.

Die hundertfünfzig Oahre dér Türkenherreehaft, die in Süd- 
Tranedanubien, in den Bezirken Baranya, Somogy, fl>lna und Zala erst 
am Ende des 17. Oahrhunderte vorüber waren, verwüsteten die im 
Mittelalter blühenden kulturellen und schulischen Institutionen 
dieses Gebietes völlig : die Pécser Universitat genauso wie die 
katholischen und protestantischen Mittelschulen, von denen Bich 
die letzteren in den friedlicheren Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts 
vorObergehend entfalteten.

So mupten all diese Institutionen im 18. Oahrhundert neu ge- 
schaffen werden, und das ging auch darum nur schwer voran, weil ein 
bedeutender Teií des Gebietes sich auch wirtschaftlich nur sehr 
langsam entwickelte. Es ist kennzeichnend, dap sich in dieser Re
gion nur eine Stadt, Pécs, den Rang einer königlichen Freistadt er- 
werben konnte, und auch das gslang erst am Ende des 18. Jahrhunderts.

Die Organisatoren und Erhalter dér Schulen mittleren Grades 
waren die römisch—katholische Kirche und die beiden protestanti
schen Kirchen, apáter die adeligen Gutsbesitzer und das stadtische 
Bürgertum. Trotz dér erreichten Ergebnisse war SOd-Transdanubien 
hinsichtlich dér Versorgung mit Mittelschulen in einer viel un- 
gúnstigeren Lage als dér nördliche Teil Transdanubiens. Die Lage 
begann sich eret in den 4oer Oahren des 19. Jahrhunderts zu ver
hessem. Die beschleunigte gesellschaftlich-wirtschaftliche Ent- 
wicklung in dér zweiten Hálfte dee 19. Jahrhunderts forderte aber 
nach dér bürgerlichen Revolution schon neue, höhere Mittelschul- 
typen.



KORREFERÁTUMOK

Szánté Imre :

~ . Ikus népmDvnlér, MagyaC.°X.5^3_<2J]/j£yiPI!S®. tekintettel a Dunán
túlra / 1711-1848 /

Ne<s könnyű dolog rekonstruálni másfél évszázad / 1711-1848 / 
napi. kulturájat Magyarországon. A ” későn ébredő ” népre ugyanis 
2 hallgatás törvénye vonatkozott, A feudális kor parasztnépének 
élete, gondolkodása ilig jutott szóhoz az egykorú történeti for
rásokban. A parasztok nem hagytak ránk olyan munkákat, amelyek
ből kiderülhetett volna, hogyan gondolkodtak és mit éreztek. Leg
feljebb azt tudjuk, hogy mit olvastak, vagy mit prédikáltak ne
kik. /]./ A korabeli hszai népművelés egészében további alapos 
kutatásokat igényel. /2/ A parasztság jó része - ha járt is isko
lába - nem volt aktiv olvasó-iró; kulturája jórészt a szájhagyo
mányra támaszkodott.:/3/ A népi kultura szellemi táplálékára u- 
taló forrásokhoz sorolhatjuk a vasárnapi prédikációkat, a birósá-
9i adatokat, a nyilvános szórakoztatásokat leiró dokumentumokat, 
ez újságokat, könyveket, sőt a búcsújárásokat, körmeneteket és 

; ünnepeket is. /4/ Mint fontos forrást a kalendárium- és ponyvái- 
irodalmat emlitjűk, továbbá a - túlvilágba való tervszerű menekü
lés '• iroda.lmát, a tündérmeséket. /5/

Az iskolán kxvűli népművelés módjai és eszközei a szentbe- 
szád, hitolemzéc, a templomi festmények, szobrok, egyesületek, ó- 
nekkarok, előadások rendezése, búcsujárások stb. által századok 

. folytán főként ez egyház kezében voltak. /6/ A jobbágynép érte- 
p;"*lí : óit, hireit a templomokban, továbbá a vásárokban, a kocsmák

éban, fonókban, " guzsalyosokban ", s az ünnepi társas összejöve
teleken / keresztolők, lakodalmak, temetések stb. / szerezte a 
maga s z ámára/7/ A térsasélet örömeihez tartozott még a szürete
lás, amikor többeket meghívtok a segitésre és télen a tollfosz
tó. /8/ Az értesülések, vélemények, szándékok kicserélésére, 
osszsegyeztetéséré leginkább télidőn, akkor is a pihenés, szóra
kozás óráiban nyílt alkalom. " Nem lehet figyelmen kivül hagyni - 
irja Oózse.f nádor hogy a paraszt gondolkodóbb és tanultabb 
lett, hogy ez újságoknak a falusi kocsmákban való olvasása által 
•olyan fogalmakat szitt magába, melyeket azelőtt nem ismert...."
/9/ A falvak közötti távolságot pedig az országos vásárok oldot
ták fel leginkább; vásár s utána áldomás közben széles vidékek pa- 
"isztságával érintkazásbe került, hirekhez, ösztönzésekhez jutott 
fraég a félreeső, külvilágtól elzárt, magukra hagyott falvak jobbágy
i é  is. /10/ Fontos szerepet játszottak a fuvarozó emberek, pél
dául o somogyi Mód 3ózsof 1765-ben “ mert minekutána szanaszét 
szekerez, majd gabonát Dombóvárra, majd pedig Mohácsra sóért s az 
tudja az uj hireket nékik ". /II/ Ezek a fórumok voltak a közmű
velődés fellegvárai, népművelési “ piacai ". /12/ Az ismeretter
jesztés formája - elsőrendűen - az élő beszéd; ez a " művelődési 
forma " nem vett el olyan sok időt a parasztoktól, mint az iskola.
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A hagyományos paraszti művelődés, a szájhagyományozó kultura még 
hosszú idáig alföldte, legyőzte az iskolai képzés eredményeit./13/

A korszak tömegkommunikációs fóruma a szószék, műfaja a pré
dikáció. A világi papság a XVIII. században számában meggyarapod
va mind nagyobb részt vett a katolikus hitélet kialakításában.
/14/ A plébános a bölcsőtől a koporsóig, a szószéken, a gyóntató
székben, a házasságban s a halálos ágyon kezében tartotta és soha 
egy pillanatra sem hagyta el " Juhait Mellette a szerzetesek, 
elsősorban a jezsuiták és ferencesek pasztorációs munkája a leg
jelentősebb. Nagy tömegek " megdolgozására " a jezsuiták főként 
a missziókat, a ferencesek pedig a búcsujárésokat használták fel, 
a barokk hitélet két legjellegzetesebb megnyilvánulását. /15/
A világi papság és a azerzetesek a szó hatalmával fordultak a pa
rasztsághoz, akiket az irott betű akkor még nem vonhatott hatés- 
formáló körébe. Az egyházi beszéd, a prédikáció igen nagy szere
pet játszott a közvélemény kialakításában. A kor prédikaciós iro
dalma valóságos ismeretnépszerüsités ; a pap a korabeli műveltség 
közvetítője. A prédikációkban előforduló példák, történetek fel
tárják a pap műveltségét és megmutatják azt, amit közvetített 
" hivei " felé. /16/ Ezen keresztül rekonstruálni lehet a világ
nézet alakulását abban a korban, amelyben a kialakuló napi sajtó 
még nem formálta annyira a közvéleményt. A plébános műveltségé
nek feltárásában a prédikáción kívül más forrásaink is vannak.El
ső helyen kell említenünk a plébános naplóját, leveleit, valamint 
egyéb feljegyzéseit ia. A plébános mindenkori könyvanyagáról két 
fontos forrás áll rendelkezésünkre : a Canonica Visitációk és a 
plébánosi könyvjegyzékek. Elsősorban arra kell figyelmünket for
dítani, hogy a könyvek milyen világnézetet, egyházi irányt képvi
seltek, érdekelték-e a plébánost a kor gazdasági, politik;ai prob
lémái, a milyen mértékben hatott a könyv a plébánosnak hivekkel 
való kapcsolatára. /17/

Az uralkodó osztály, mint Európa-szerte mindenütt, Magyaror
szágon ia kialakította a maga ” örök " és " természetes " Jogait 
a parasztság által termelt javak elsajátítására. /18/ Oellemző 
példaként nem egy prédikáció szövegét idézhetnénk, hogy milyen 
mélyen állt a jobbágy társadalmi és jogi helyzete a nemesség e- 
lőtt. " Óh boldogtalan óra - olvassuk egy prédikációban, amely az 
ősszülők, Ádám és Éva bűnét a nemes-jobbágy viszonnyal világítja 
meg -, eredendő nemességérül elfeledkezvén, nagy goromba paraazt- 
ságot követett el / Ádám /, mert által hágta, megszegte az Isten
nek parancsolatját és ugyanezen nagy goromba parasztságért azon 
eredendő nemességéből és ily nagy uraságábul kivetkőztetvén, pol
gárságra, paraeztségra, szántó, vető, véres veritékes, nyomorult 
életre kárhoztatott ", Az Ur azt mondta ekkor : " Szolgáló, örö
kös Jobbágyok, paraszt emberek lesztek, és e világi nyomorult, pa
raszti rövid élet után mindnyájan meghaltok /19/

Padányi Bíró Márton veszprémi püspök ílymódon prédikált s 
”... aki ellene áll a hatalmasságnak, az Isten rendeléseinek áll 
ellene és az ilyen ellen állók magoknak kárhozatot szereznek 
/20/ A püspöknek gondja volt arra is, hogy a falusi papság igehir
detésének színvonala emelkedjék; nemcsak a beszédek tárgyét és 
formáját irta elő, hanem - mint Eszterházy pécsi és Batthyány Ig
nác erdélyi püspök - cenzuráztstta is azokat. /21/
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Egy " Erköltsi Katekizmusában olvashatjuk a következüket : 
Földes Uraink azok, a kiké az a föld, a mellyen lakunk, vagy ke

nyerűnk és italunk terem. Földes Uraknak Elei hajdan saját költsé
geken házakat és falukat építettek, azokhoz meg kívántató földe
ket, réteket, erdőket szabtak ki és által adták más szegényebbek
nek, úgy hogy ezek esztendőnként nekik bizonyos szolgálatodat te
gyenek, vagy kész pénzt fizessenek, ez által sok szerentsétlene- 
ken segítettek, a kik különben egészen elnyomorodtak volna. Földes 
Urak most is hatalmas pártfogóik és jótevőik az ő jobbágyaiknak, 
kötelességek tehát a jobbágyoknak földes Uraikat szeretni, tisz
telni, nékik engedelmeskedni, azon föltételeket, mellyek alatt U- 
raiktul a jószágot kapták, szentül meg tartani és telleséteni, 
minden adóját hiven megfizetni, minden munkát, vagy akár mi más 
szolgálatot, a mivel tartoznak, nékik örömest tenni, szóval köte
lességek a jobbágyoknak minden kitelhető iparkodásaik által hála- 
datosságokat meg bizonyítani és földes Uraik szeretetát meg nyer
hessék, iparkodni. " /22/

A feudális uralkodó osztály - elsősorban az egyház közvetíté
sével - mindent elkövetett annak érdekében, hogy a kizsákmányol
tak tömege is magáévá tegye a feudális uralkodó osztálynak a ba
rokkban megtalált Ízlését, életszemléletét. A barokk kultúra ugya
nis igen alkalmas volt arra, hogy a tömegek figyelmét a túlvilág 
felé irányítsa és hogy a társadalmi rend megváltoztathatatlanságá- 
nak hangoztatásával a földesurak s a hatalom iránti alázatos en
gedelmességet propagálja. " A tömegesen épülő falusi barokk temp
lomok, a mindenfelé emelt Mária-emlékek, a védőszentek kultusza, 
a különböző csodatevő kegyhelyek mind-mind a feudális elnyomásba 
való belenyugvás barokk szemléletének hatásos és eredményes ter
jesztői lettek a nép körében ”. /23/ A katolikus egyház újjáépíté
se Magyarországon a török világ után a barokk vallásosság Jegyé
ben ment végbe. /24/ Az ellenreformáció katolikus egyháza által 
létrehozott barokk kultura utat talált a falvakba is. /25/ Művé
szi programja a katolicizmusnak a művészet által való propagálását 
célozta a szélesebb néptömegek körében. /26/ Művészi ábrázolások
ban elsősorban a magyar " szent királyok ", I. István és László 
alakjaival találkozunk. /27/ A prédikációkban is lépten-nyomon fel
bukkan az a jelenet, amikor Szent István király Mária oltalmába 
ajánlja Magyarországot. E felfogás szerint a magyar nép végered
ményben mindent Szent Istvánnak köszönhet ; fennmaradását, boldog
ságát és ami a legfőbb, " nemesi szabadságát ". /28/ Iskoladrámák 
szólnak róla, Mária-oltárok, képek, szobrok mellékalakjaként szin
te mindig találkozunk az államalapitó király ábrázolásával. /29/

A szentek kultuszára azonban a Mária-tisztelet /’ Patroné Hun
gáriáé / tette fel a koronát. A Mária-kultusz főleg két formájában 
jelent meg s a tiszteletére alapított társulatokban és a búcsujá- 
rásokban. /30/ A templomi festmények, szobrok vizuális hatása, 
csakúgy, mint a prédikációk hangja, nem múlhatott el nyom nélkül 
sem izlés, sem életforma dolgában. /31/

A kultikus élményforrások sorában megemlíthetjük a jezsuita- 
ihletésű Szentháromság-kultuszt, a pestisvédőszentek, a szenvedő 
Oézus és a Szeplőtelen Fogantatás, továbbá Nepomuki Szent Dános 
és Szent Vendel tiszteletét. /32/ A század nagy Járványait Isten 
büntetésének érző nép az égi harag kiengesztelésére Szent Rókus- 
hoz és Szent Rozáliához folyamodott. A gyónási titok vértanújának.
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Nepoauki Szent János tiszteletének időszerűségét egykorú kanonizá- 
ciója sdte meg. Szent Vendel / custoe pecorum / tiszteletét ha
zánkban a XVIII. század folyamán német földműves bevándorlók ter
jesztették. /33/

Tömegnevelő hatás szempontjából meg kell említenünk a külön
böző kongregációkat, melyek közül az iskolák mellett jezsuita ve
zetés alatt fennálló Mária-kongregációk különösen elterjedtek./34/ 
Az egyes rendek és tájak szerint más és más vallásos társulatok 
terjedtek el; a pálosok a Krisztus 3zent sebei tiszteletére ala- 
pitott " Congregatio Quinque vulnerum ”-ot terjesztették, a jezsu
iták a Mária-kongregáción kivül az Oltáriszentség tiszteletére a 
" Congregatio Sanctissimi Christi"-t, de nagyon kedvelt volt a
* Jó halál / Agónia / társulata ", továbbá Szent Sebestyén, Szent 
Rókus, Szent József és Nepomuki Szent János társulat. /35/

A katolikus népművelésnek érdekes formáját jelentette az un.
“ Catechetica congregatio " . A  XVIII. század második felében a je
zsuita misszionáriusok terjesztették ezt a vallásos társulatot, 
melynek célja bizonyos fokú vallásoktatás volt. A falvak férfiai 
és asszonyai felváltva tanitották a gyermekeket, valószinüleg i- 
gen kevés eredménnyel. /36/ A katechetikus oktatás elősegítésére 
1750 körül csak a győri egyházmegyében két év alatt 62 000 Cani- . 
sius-kátét osztottak ki a nép között. /37/

így jöttek létre a jámbor társulatok, konfraternitások, ima- 
közösségek, amelyek az Ur, Szűz Mária és a szentek dicsőítése és 
tisztelete mellett a felebaráti szeretet tevékenyebb gyakorlására 
tömörültek. A társulatok közül elég csak az olvasós társulatokra. 
Szent Ferenc harmadik rendjére, fehér lányok / Mária-lányok / e- 
gyesületére utalnunk. /38/

A missziós páterek állandóan járták az országot és az egyes 
állomásokon több napon keresztül tartottak beszédeket. A jezsuiták 
által tartott un. ” kateketikus " misszióktól megkülönböztetjük a 
közkeletűen misszión értett " népmissziókat ”. /39/ Az előbbinél 
a hangsúlyt a hittani ismeretek begyakorlására fordították. Az i- 
lyen helyeken nemcsak az illető falu népe gyűlt össze, hanem az 
egész környék katolikus lakossága felvonult zászló alatt plébáno
sa vezetésével, hogy résztvegyen a lelkigyakorlatokon. A hallgató
ság közt a társadalom minden rétege képviselve volt. A missziókat 
befejező engesztelő körmeneteken jellegzetes barokk külsőségekkel 
találkozunk. " Töviskoronával fejükön, óriási kereszteket, lánco
kat, köteleket, köveket hordoznak, vezeklő ruhát öltenek, közben 
mozsár-durrogás, dobpergés, sirás, jajgatás hallatszik mindenfelé, 
az érzelmi momentumoknak olyan felfokozott mértéke, melyet ma mér 
elképzelni is alig tudunk ". /40/

A megváltás történetéből talán Jézus kínszenvedése, passiója 
váltotta ki a legmélyebb élményeket. Népénekeink túlnyomó része 
Jézus szenvedését, Mária fájdalmát siratja. /4l/ A vallásos túl
buzgóságnak legkirívóbb példája a flageilatio, az önostorozés 
volt. Heves megyében még a XVIII. században is tartottak flagel- 
láns körmeneteket ; az önként vállalt testi szenvedéssel a tulvilá- 
gi életre kivántak érdemeket szerezni. Az 1767. évi pétervásárai 
egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint nagypénteken délután körme
netet szoktak tartani a Fájdalmas Szűz kápolnájához sok résztvevő
vel, és a hivek magukat korbácsolják. A vizitétor utasította a 
plébánost, hogy a nyilvános öno&torozást ne engedélyezze, s a kor-



- 25 -

bácsolást csak magánhéznél, a nemek keveredése nélkül tűrje el./42/
Milyen körülmények Játszottak közrs, hogy a vallás tanításai 

az emberekben termékeny talajra találtak, s az elesettek vigsszául 
szolgáltak ? " Az a tény, hogy egy anya minden második gyermekét 
elveszti, hogy nincs olyan nemzedék, amely legalább egy alkalommal 
ne találkozzék az éhínséggel és a pestissel, az a körülmény, hogy 
8 legkisebb meghűlés, fertőzés végzetes következményekkel Járhatott 
hogy gyakorlatilag - a nép tömegét tekintve bizonyosan - csak gyó- 
gyithatatlan betegségek vannak, hogy a puszta létért köröreszekad- 
táig tartó, soha nem lanyhuló harcot kell vivni, a hogy ennek elle
nére a mindennapi kenyér is bizonytalan, - mindez az emberekben a- 
lapvetően irracionális életszemléletet alakit ki. Úgy érzik, hogy 
sorsukat kiszámíthatatlan, rajtuk teljesen kivülálló, általuk nem 
befolyásolható természetfeletti erők határozzák meg. " /43/

Az egyházi megütközés azonban indokolt volt akkor is, ha a
* hivők " lelki azonosulása - mint fentebb láttuk - fanatizmussá 
fsjlődött. Az ilyen torzulásokat azért utasította el, mert a val
lásos pszichózis beteges elfajulása ártott annak a csekélyke élet
kedvnek, amelyre a népnek a dolgos hétköznapokon szüksége volt. 
Másrészt fenyegetett a szektás elhajlás veszélye is.

A barokk korban Magyarországon lsgkedveltekjb Mária-tiszteleti 
forms a búcsujárás volt. /44/ Sajnos bucsujárásaink összefoglaló 
néprajza, kulturtörténete, áhitatformája még feldolgozásra vár. 
/45/ Mai búcsujáró helyeink legnagyobb része a barokk-korból ered. 
A török kor után kedveltté vélt búcsujáróhelyek közt van Pécs 1715 
óta, Máriabesnyő, melynek Mária-szobrát 1759-ban ásták ki a régi 
templom romjaiból, Bodajk, melynek templomát Széchenyi Pál érsek 
1697-ben szentelte fel, a Somogy megyei Andocs, ahol 1692 óta fe- 
rences-koloator van. Mindezek mellett a Márla-tisztelet régi he
lyei is - igy Boldogasszony, Szekszárd, Cslksomlyó, Sümeg, Szeged, 
Mátraverebély - és a többiek is évente a búcsus hivek ezreit von
ták magukhoz. /46/ Ezekre a nagy tömegeken mozgató búcsujárásokra 
már nem a bánat alaphangulata volt Jellsmző, hanem az örömé. Ezek 
a vallásos élet érzésein kivül tipikus barokk - " szenzációkkal* 
is ellátták a búcsus hivek ezreit. /47/

A búcsujárás már maga is a társasélet egyik kifejezésformája. 
Mindennél nagyobb jelentősége volt a nép életében egészen a leg
újabb időkig a szentes búcsúknak / mert van más búcsú is, a falu 
búcsúja=>réteses búcsú /. /48/ " A bucsu élmény, tömegek találkozá
sa, szórakozás, szerelmi alkalom, üzlet és még sok egyéb, de müve- 
lődé3történetileg talán a legértékesebb, hogy orvoshely, gyógyulá
si alkalom volt, amit a betegek és betegeknek vélt emberek sok ez
rei vettek igénybe. " / un. szent kutak /. /49/

A hivők vallásos életében nagy szerepet Játszott a részint en
gesztelő és kérő, részint pedig hálaadó jellegű kőrmenet. Már a 
középkorban egyházi szokás volt a nagyheti határkerülés, amely ar
ra szolgált, hogy a szántóföldek mágiKus körüljárásával a zsendü- 
lő vetést védjék a feltámadás.ünnepe körüli időben. /50/

Ebben a kötött társadalmi szemléletben a paraszt számára éle
tének minden mozzanata a hagyomány törvényesnek elismert keretébe 
ágyazódott. A paraszti élet rendjét szigorú, s a közösség Ítéleté-
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vei védett hagyomónyos formák, előírások határozták meg. /51/ *Ha 
ettől eltért - irja Ortutay Gyula vagy a maga kis falusi közös
sége, vagy a fölötte uralkodó nemesi, úri rend torolta meg lázon
gását /52/ A vizitátor az egyházlátogatások alkalmából azt is 
számonkérte a plébánostól, hogy milyen a nép erkölcsi kulturáltsá
ga. Ezzel kapcsolatban több - kulturtörténeti szempontból érté
kes - adatot bányászhatunk ki az egyházlátogatási jegyzőkönyvek
ből. Ezenkivül a nép vallásos életére vonatkozó források közül 
megemlítjük a história domust, a história parochias-t, a püspöki 
körleveleket, anyakönyveket, a különféle adózási kimutatásokat, 
tizedjegyzékeket s egyéb gazdasági elszámolásokra vonatkozó irato
kat. Fontosak a vallásos társulatok jegyzőkönyvei, a helyi vallá
sos népszokások, a kedvelt ima- és énekeskönyvek is. /53/

Elég keveset tudunk a paraszti közösségek belső életéről, a 
mindennapi életet szabályozó közösségi normákról, a szokásokról.
A dramatikus népszokások fontos helye volt a múltban a fonó, a 
" guzsalyos " és a lányok éjjeli összejövetelei / conventus pur 
ellarum nocturnus /. /54/ Az egyháziak az ilyen összejöveteleket, 
a farsangi, fonóbeli maskarákat, tréfás alakoskodásokat " vilá
gi ” voltuk miatt fedték és elitélték. /55/ Mindennek ellenére a 
népi kultura több ponton lazítani igyekezett a vallási dogmákon. 
Lopva, titokban, de még alig leplezetten is alkalmat nyújtott a 
” profén " életkedv, a világias szokások gyakorláséra. Éppen eb
ben ismerhető fel az önmagában zárt, jórészt autarktikus népi kul
tura dinamizmusa, bár a régebbi századokban sohasem vált a feudá
lis társadalmi felfogás ellenfelévé. A dévajság kiütközése azon
ban elárulta, hogy a “ lélek “ egyik felét nem tudta jármába szo
rítani a vallás, vagyis a vigasságban örömet keresés és örömet le- 
lés vonzsrejét. Ezért is ostorozta a katolikus egyház ezt a “ po
gányságot " rendületlen kitartással, az ördögnek tulajdonítva a 
bujtogatást a bőjtös élet és a vezeklés ellen. 3ó oka volt rá, 
hiszen a profanizáló hajlam igy vagy úgy a kanonizált ünneplések
be, vallásos szertartásokba is belopta magát. /56/

Hazánkban az egészségügyi állapotok a XVIII. században igen 
szomorú képet mutattak.« Az elmaradott, kizsákmányolt tömegeket 
járványok tizedelték. A hiányos egészségügyi ellátás a népi gyó
gyászat, a kuruzslás felvirágzását eredményezte. A szegény jobbágy 
inkább bízott a javasasszonyokban, mint az orvosokban. A kizsákmá
nyolt nép elmaradottságára vetnek fényt a boszorkányperek is./57/
Az egyházlátogatási Jegyzőkönyvek népszokásaink, népi babonáink sok 
érdekes példáját rögzítették. /58/

A Jobbágyparasztság müveltségállománya távolról sem volt egy
séges. /59/ A fennálló " népiskolák ", a lassan terjedni kezdő ír- 
ni-olvasni tudás hatása inkább csak a szabadabb levegöjŐ mezővá
rosok társadalmát érintette, amelyekben az iskolai műveltségnek bi
zonyos, több évszázados hagyománya volt. Nyilván ezekre vonatkozik 
egy szemtanú beszámolója a ponyvairodalom közkedveltségéről : “Té
li hosszú estvékeni egyben gyűléseteknél hallám, mint vídámita fel 
egy Argilus király. Ludas Matyi, Zöld Martzí, Báró Oemanx. Rontó 
Pál elmésen előadott története, látám, mily lágy érzésre gerjesz
tett a kegyes Genovéva viszontagságainak leirása, látám némely há
zaknál ily aprólékos történelmet, szinte házi kincs gyanánt tar
tatni-. /60/
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A Jobbágyházak legfontosabb nyomdaterméke, a " könyvtár " e- 
gyetlen darabja a biblia és az imádságos könyv mellett a társadal
mi gondolkodás szempontjából kellően máig sem méltányolt " tömeg
kommunikációs ” eszköze a kalendárium. /61/ Az ebben található 
verses históriákat a XIX. század elején lassan véglegesen kiszo
rították a prózai leirások; többnyire a krónikairodslom 8 a neme
si történetszemlélet felhígult variánsai. / 62/

A Jobbágyság történeti tudatvilágán a feudalizmus kései szá
zadaiban a nemesi történetszemlélet elemei, s a vallás tanitásai 
uralkodtak. A nép körében ismert történeti énekek témái között sze
repelnek a török háborúk, a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok, 
melyek - eredeti formájukban - diákok, vándcrhistóriások, prédi
kátorok vagy vitézek keze alól kerültek ki. /63/

A korszak műveltségi szintjét Jól ábrázolják Major Bálint
- bár a XIX. század második felében irt, de korábbi időszakra is 
vonatkoztatható - sorai : " A férfiak és nők kevés számban tudtak 
olvasni meg irnl. írni inkább csak a férfiakat tanították. Hasz
nos, oktató vagy felvilágositó olvasmányaik nem voltak. Leginkább 
csak a vallásos és imádságos könyveket ismerték,ezek közül a bib
liát olvasták legjobban. Azt tartották tudós embernek, aki a bib
liából tudott beszélni és bölcselkedni. Néhányuknak verses-énekes 
könyve is volt, mélyből szerettek és tudtak énekelni. Nagyon ked
velték a mohácsi vészről irt verseket. Szerették a ritka, un. csi- 
ziós könyvet, amelyből a planétákat ismerték és az időjárást jó
solták. Tartottak még álmoskönyvet is, ebből pedig álmaikat, láto
másaikat magyarázták. " /64/

Táncsics Mihály felfogása szerint a tanitó nem szorítkozhat 
csupán ez iskolára. Ezért szükségesnek tartotta, hogy a tanitó
- az egész falu szellemi vezetőjeként - szervezzen vasárnapi ösz- 
szejöveteleket, ahol felolvasnak az újságokból, mezőgazdasági 
szakkönyvekből, s ezeket magyarázza meg a népnek. Ezenkívül azt is 
szükségesnek tartotta, hogy a tanító minden erejével vegyen részt 
minden olyan szervező munkában, ami a falusi nép javát szolgálja. 
/65/
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A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848-1914. 
Tanulmányok. II. Akadémiai Kiadó, Bp., 1965. 500. j A hazai 
ponyvairodalom helyzetéről Környei Dános 1868-ban az alábbi 
jellemzést adja : " Népies irodalmunk, lehet mondani, még 
nincs. Többen megpróbálkoztak vele, hogy ilyent teremtsenek. 
Törekvésük meghiúsult, mert a nép nem olvasta a munkákat, de 
nem is igen olvashatta, mert ehhez sem képessége, sem érzéke 
nem volt. Kedveltessük meg előbb az iskolákban az olvasmányo
kat, az öntanulást, akkor meg lesz vetve a népirodalom alap
ja. Keletkeztek néplapok, ezeknek is ugyanaz a sorsuk. Külön
ben ezen kisérleti népi irodalom is nagyon tévesztett, rossz 
alapokon mozgott. Sem tárgya, sem nyelve nem olyan, hogy a 
nép mivelődés hathatós eszKözeűl szolgálhasson. A ponyvairo
dalom, minő nálunk van, bizony nem fogja emelni a nép mivelt- 
ségét”. Lásd Környei János : Az iskola társadalmi jelentősé
gében. Pest, 1868. 45.

/61/ Pogány P. : Folklór és irodalom kölcsönhatása a rági váci 
nyomda működése nyomán 1770-1823. Bp. 1959.

/62/ R. Vérkonyi Ágnes s A pozitivista történetszemlélet a magyar 
történetirásban. II. A pozitivizmus gyökerei és kibontakozása 
Magyarországon 1830-1860. Akadémiai Kiadó, Bp., 1973. 129.; 
Gelíériné Lázár Márta : A magyarországi kalendárium-irodalom 
a kapitalizmus korában. 1850-1945. Előzmények, hipotézisek és 
módszerek a tömegkultura egy jellegzetes termékének vizsgála
tához. I. rész. Századok, 1974. 5-6. sz. 1226. s köv.

/63/ R. Várkonyi Ágnes : i. m. II. Bp.t 1973. 121-125.
/64/ Major Bálint : Tisza-Nagy-Rév község és lakossága történelmi 

múltja és jelene. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Lapok, 85. sz. 
Szolnok, 1900. Id. Botka János : Egy tiszazugi falu, Csépa 
története a termelőszövetkezeti községgé alakulásig. Bölcsész
doktori értekezés. Kézirat. Szeged, 1970. 134.

/65/ Mészáros István : A magyar nevelés története 1790-1849. Tan- 
könyvkiadó, Bp,, 1968. 268.
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Dle kathollache Volksbildung von 1711 bis 1848 in Unqarn
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Die Mehrhelt dér Bauern - vienn sie auch zűr Schule gingen - 
las und schrieb nicht aktiv; ihre Kultur stOtzte sich überwiegend 
auf die mündliche Oberlieferung. Zu den Quellen, die auf die 
geistige Bereicherung dér Volkskultur hinweisen, können viir die 
Predigten an Sonntagen zahlen, weiterhin die Dokumente, in denen 
die gerichtlichen Angaben und die öffentlichen Unterhaltungen 
beschrieben sind, die Zeitungen, die Bücher, sogar auch die 
VKallfahrten, die Prozessionen und die Feiertage. Als ívichtige 
Quellen erwahnen v*ir die Kalander- und Kolportageliteratur•

Oas Volk dér Leibeigenen erhielt seine Informát ionén und 
Nachrichten in den Klrchen, auf den Markten, in den Wirtshausern, 
Spinnstuben und bei den feierlichen Zusammenkünften wie bei dér 
Taufe, dér Hochzelt und dér Bestattung. Zum Austausch und zűr 
Obereinstimmung dér Xnforraationen, dér Meinungen und Absichten 
gab es meistens im Winter, ín den Stunden dér Ruhe und dér Unter- 
haltung gute Gelegenheiten. Die Verbreitungsform dér Kenntnisse 
*»ar vor allém die gesprochene Redej diese " Bildungsform " raubte 
den Bauern nicht 80 viel Zeit wie die Schule. Die traditionelle 
Bildung dér Bauern, die múndliche Oberlieferung dér Kultur, 
verdeckte und besiegte noch lange die Ergebnisse dér Schulbildung«

Das Fórum dér Masaenkommunikation dér Zeitperiode und ihre 
Gattung ist die Predigt. Dér Pfarrer hielt seine " Schafe " von 
dér Wiege bis zum Sarg, auf dér Kanzel, im Beichtstuhl, bei dér 
Eheschlie^ung und am Sterbebett in dér Hand und verlieS eie nie. 
Daneben lat besonders die aeelsorgerische Tátigkeit dér Mönche, 
vor allém die dér Oesuiten und dér Franzlskaner, von grö/Ster Be- 
deutung. Zűr Einflujünahme auf die gropen Massen nutzten die 3esu- 
lten vor allém die Missionen, die Franziskaner aber die Wallfahrten 
aus. Die kirchliche Rede, die Predigt, splelte eine sehr gropo 
Rolle bei dér Gestaltung dér öffentlichen Meinung,

Dér Wiederaufbau dér katholischen Kirche in Ungarn geschah 
nach dér Türkenherrschaft im Sinne dér barocken Religiositöt« Dis 
Barockkultur, die von dér katholischen Kirche dér Gegenreformatiun 
geschaffen wurde, fand ihren VVeg auch in die Dörfer. Ihr beabsich- 
tigtes künstlerisches Programm war, den Katholziomus in breiten 
Kreisen dér Volksmassen durch die Künste zu propagieren. Die 
vlsuelle Wlrkung dér Gemálde und Standbilder in den Kirchén genauso 
wie dér Tón dér Predigten konnten weder in dér Frage des Geschmacks, 
noch hin8ichtlich dér Lebensform ohne Spur und V.'irkung bleiben.

Trotz alledem versuchte die Volkskultur, die Dogmen dér Re- 
ligion in mehreren Punkten zu lockern. Verstohlen und heimlich, 
aber auch kaum verhüllt gab sie Gelegenheit, die profáné Labens~ 
lust, dle weltlichen Gewohnheitan zu üben. Die 'Auperung des Ober- 
mutes zeigte, daf3 ein Teil dér Seele von dér Religion nicht unter- 
Jocht werden konnte, das unbedingte Bedürfnís námlich, in dér Unter- 
haltung Freude zu suchen und zu finden. Darum gei^elte die katho- 
lische Kirche dieses " Heidentum ” mit unerschütterlicher Ausdauer, 
Sie hatte ihren guten Grund dafür : Die Neigung zűr Profanierung 
stahl sich ja auch in die kanonisierten Texte und in die relígí- 
ősen Zeremonien hinein,

Das einzige Stück dér " Bibliothek " und das wichtigste Druck- 
erzeugnis für die Fronbauernháuser war - neben dér Bibéi und dem 
Gebetbuch - dér Kalender, Jenes Massenkommunikationsmittel, das 
hin8ichtlich dér gesellschaftlichen Denkweise auch noch bis heute 
nicht genügend gebilligt wurde.



Benda Kálmán

Az iskolázás és az Írástudás a dunántúli parasztság körében a XVIII. 
század második felében

Előadásom tárgya a dunántúli parasztság irni-olvasni tudásá
nak mértéke a XVIII. században. Elöljáróban azonban hadd száljak 
néhány szót az iskolákról és az iskolázásról. Hála néhány, az 
utóbbi években megjelent tanulmánynak, dunántúli viszonylatban 
már rendelkezünk némi ismerettel ezen a téren.

A korszak elemi iskolái - bár fenntartójuk egyes esetekben 
a mezőváros vagy a falu, illetve ritkán a földesur-patrónus - ki
vétel nélkül egyházi iskolák, tehát valamelyik felekezethez tar
toznak. Vegyes vallásu lakosság esetében többnyire felekezetenkint 
külön-külön iskolát találunk. Előfordul, hogy protestáns vagy gö- 
rög-keleti vallásu gyermekek, ha a faluban saját felekezeti isko
lájuk nincs, a római katolikusba járnak, a katolikusok protestáns 
vagy orthodox iskolába járását viszont rendeletek tiltják. Az 
1731-es Carolina Regolutio a protestáns egyházi életet, igy az 
iskolákat is nagy mértékben a katolikus egyház felügyelete alá he
lyezte.

Mária Terézia királynő 1769. november 8-i utasítása alapján 
a Helytartótanács falvankint ősszeiratta a szükebb értelemben 
vett Magyarországon / tehát Erdély é3 Horvátország, valamint a 
katonai határőrvidékek nélkül / a papok és a tanítók számát. Esze
rint az országban 8 726 mezővárosban és faluban 4 503 lelkészt és
4 421 tanítót irtak össze. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy szin
te minden faluban, ahol plébános vagy lelkész volt, tanitót is ta
lálunk. A községek felében azonban sem pap, sem tanitó nem volt.
Ez persze csak durva átlagszámítás, a valóságos helyzet Jóval bo
nyolultabb volt. A 490 mezővárosban ugyanis 551 tanitó volt, / e- 
gyébként minden mezővárosban volt tanitó /, s a falvak mintegy 20 
%-ában is két, néha három tanitót találunk, a felekezeti összeté
telnek megfelelően. Ez azt Jelenti, hogy a 8 236 faluból kereken
5 000-ban nem volt tanitó, azaz a falvak mintegy 60 %-ában.

A Dunántúlon a helyzet valamivel Jobb volt az országos átlag- . 
nál, amennyiben egy falura országosan 0,47 tanitó esett, a Dunán
túlon pedig 0,52. A megyék közti különbségek azonban igen erősek 
voltak, ami részben abból is adódott, hogy egészen más volt a te
lepülési szerkezete a sokszáz apró faluval rendelkező Baranya, So
mogy vagy Zala megyének és a ritkább, de népesebb falvakban élő 
Győrnek, Fejérnek vagy Tolnának. Zala megye 539 falujára csak 149 
tanitó esett / falvankint 0,27 / és Baranyában is minden három 
faluból kettő iskola nélkül volt. / Falvankéntl tanitók száma 
0,30 / Ugyanakkor Komárom megye Dunától délre eső részében 41 fa
lura 50 tanitó esett / falvanként 1,21 /, Fejér megyében pedig 
68-ra 91 / falvankint 1,33 /.
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Az anyaeqyhézak és a tanítók száma a dunántúli mezővárosokban és a
falvakban

M e g y e Mezőváros Falu Összesen
száma pap tan. száma pap tan. száma pap tan.

1. Baranya 7 8 9 324 111 105 349 119 144
2. Esztergom* 2 1 2 21 7 20 23 8 22
3. Fejér 5 6 7 68 69 91 73 75 98
4. Győr 1 1 1 81 57 65 82 58 66
5. Komárom** 2 1 2 41 32 50 43 33 52
6. Moson 11 10 11 39 33 36 50 43 47
7. Pest*** 5 8 8 41 36 44 46 44 52
8. Somogy 10 11 10 307 87 136 317 98 146
9» Sopron 25 24 25 207 85 150 232 109 175
10. Tolna 16 17 18 87 51 87 103 68 105
11. Vas 25 20 20 597 94 205 622 114 225
12. Veszprém 7 11 11 161 102 167 168 113 178
13. Zala 29 19 21 539 85 149 568 104 170

Összesen : 145 137 145 2 531 849 1305 2 676 986 1450
% 5.4 13.9 10.0 94,6 86,1 90,0 100,0 100,0 100,0

Egy mezővárosra
jut s 0,94 1.00 EgyJut

falura 
: 0,34 0,52

+ csak az esztergomi járás 
++ csak a tatai- és a gesztasi Járás 
+«■♦ csak a pilisi járás
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A földrajzi elhelyezkedés mellett az országos átlagban jelen, 
tős különbségek adódtak a vallási hovatartozás szerint is. Míg u- 
gyanis 8 római katolikusoknál a papok száma nagyjából azonos volt 
a tanítókéval, s a protestáns felekezeteknél sem jelentős a kü
lönbség / az evangélikusoknál meg éppen valamivel több a tanitó, 
mint a pap /, a görög-katolikusoknál már majdnem kétszerannyi pa
pot találunk, mint tanítót, a görög-keletieknél pedig csak min
den ötödik papra esett egy tanitó. Dunántúli viszonylatban a val
lásfelekezetek közti különbségek nem jelentősek, ahogy nemzetisé
gi szempontból sem adódnak komoly eltérések.

A tanitó megléte azonban még korántsem jelent mindenütt szín
vonalas tanítást. Országosan általános panasz, hogy a tanítók zö
me egyáltalában nem áll hivatása magaslatán. Tanitóképzés nincs, 
a tanitó nem is tartozik a társadalmilag megbecsült állások közé,
- a falvak onnan szerzik a " ludi magister“-t, ahonnan tudják. Zö
mük legföljebb elemi iskolát végzett, vagy a katonaságnál tanult 
irní-olvasni, ritkábban néhány gimnáziumi osztályt is jártak. Sok 
közülük a kiszolgált katona, továbbá a félbemaradt diák, s minden
féle vagabundus elem. Erkölcsi magatartásuk ellen gyakran merült 
fel kifogás s kicsapongó, részeges, iszákos, veszekedős. Tanítói 
Járandóságuk többnyire oly kevés, hogy abból családos ember nem 
is tud megélni, ezért mellékállásokat vállalnak. Általában ellát
ják a kántori teendőket / nemcsak a faluban, hanem a hozzátartozó 
laányegyházakban is /, sok közöttük a Jegyző / a kis falvak anya
gilag nem győzik külön tanitó ós nótárius tartását /, de van, aki 
sekrestyés, harangozó, sőt éjjeliőr is akad, Kaposvárt pedig a 
tűzjelző trombitás feladatát is a tanitó látta el. Helyüket gyak
ran változtatják, részben az egyház vagy a falu túlad rajtuk, rész
ben ők igyekeznek jobb helyre.

A színvonalat tekintve jelentős különbség van a protestáns ta- 
nitók javára. A katolikus egyházban ugyanis a pap maga sohasem ta
nított, a protestánsoknál viszont az akadémiát végzett teológus e- 
lőbb néhány évet kötelezően tanitoskodott, csak azután volt lel
készségre választható. így a református ós evangélikus tanítók közt 
gyakran találunk jól képzett, magas müvelteégü fiatalembereket.

Az 1777-es Ratio Educationis elvben állami felügyelet alá he
lyezte az iskolákat és elrendelte, hogy minden faluban egy, a me
zővárosokban két tanerős iskolákat létesítsenek. Ugyanakkor tanke- 
rületenkint ún. normál / ma úgy mondanánk : minta /-iskolákat ál- 
litott fel, amelyek a tanitóképzés célját is szolgálták volna. 
1780-ban II. József is utasította a megyéket, hogy ahol még nincs, 
szervezzenek iskolát. Ezek a rendelkezések azonban papíron marad
tak, a megyék egyáltalában nem siettek a végrehajtásban, 1790—ben 
pedig hivatalosan is érvénytelenítették József intézkedéseit. Jel
lemző, hogy Somogy megye 111 tanítójából csak 29 rendelkezett va
lamilyen vizsgával.

A tanítói személyzet színvonalának emelése egyébként is csak 
részben oldotta volna meg az oktatás kérdéseit. Szinte általános 
problémát jelentett az iakola hiánya. Legtöbb helyen a nyomorúsá
gos, egy helységből álló tanítói lakás volt a tanterem is. A Hely
tartótanács még 1732-ben elrendelte, hogy ahol nincs megfelelő ta- 
nitói lakás, a földesur gondoskodjék ilyenről. Ennek ellenére nem 
volt egyedülálló a Fejér megyei helyzet, ahol az egyik uradalmi
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pusztán olyan urasógi házban folyt a tanítás, ahol a tanító is 
ott lakott " a gulyással és a béresekkel együtt Iskolai fel
szerelés a legritkább helyen volt. Somogy megyében 31 iskolában 
“ se pad, se asztal, semmi sincs Azt talán mondani sem kell, 
hogy az iskolások nemre és korra való tekintet nélkül, mind egy 
szobában voltak, s a tanitás osztatlanul, egyszerre történt.

Ilyen körülmények között nem csodálkozhatunk rajta, hogy a 
tanköteles gyermekek egyharmada sem látogatta az iskolát. / So
mogy megye jelentése szerint az 5 135 iskoláskorú gyermekből 
csak 1 244, 22,4 % járt iskolába. / A tanitási idő ugyan gyakor
latilag csak a téli hónapokra szorítkozott, " a szülők azonban 
ilyenkor sem igen küldték fiaikat az iskolába, nem egyszer a ru- 
hátlanság miatt ". Ez persze azzal is összefüggött, hogy az is
kolában tanultakra, még az irés-olvasásra sem igen volt szüksé
gük a mindennapi életben. " Most is a tudatlanság homályos fel
lege vagyon a szülői szemeken " - ahogy Somogy megye jelentette. 
Ilyen szempontból is kiugranak azonban a Dunántúlon a protestáns 
falvak, ahol viszonylag magasabb és rendszeresebb az iskolaláto
gatás; helyenkint eléri a 60-70 százalékot.

Az iskolai tanításban tervszerűség alig van, előirt tana
nyagról nem beszélhetünk. Teljesen a tsnitón múlik, mit tud és 
mit akar tanitani. A tanitás egyébként végig az egész korszakon 
a hittanra, továbbá az irás-olvasásra szorítkozott. Már többnyi
re csak a mezővárosokban tanítottak valamelyes számtant is. A 
” honi ismeret ", tehát a földrajz és bizonyos természetismeret 
pedig csak a század legvégén jelenik meg a fejlettebb iskolákban. 
Nem változik a káték, tankönyvek szelleme sem. A lényegük mind
végig azonos marad : az uralkodó és az állam iránti tiszteletre 
és engedelmességre oktatnak, a társadalmi helyzetbe való bele
nyugvást tanitják, s a földi szenvedésekért a másvilégi kárpót
lás reményét helyezik kilátásba.

A tananyag kérdésébe csak II. József nyúlt bele, amikor a 
felekezet-közi iskolák felállításával egyidőben elrendelte, hogy 
az irás-olvasást ne vallásos szövegeken, bibliai törtóneteken 
tanítsák, s a tanításhoz világi Jellegű ábécés könyveket Íratott. 
Rendeletének azonban gyakorlati foganatja nem volt. Egyrészt a- 
zért nem, mert a német nyelv kötelező tantárgyként való beveze
tése miatt a megyék amúgy is elszabotálták az iskolai rendelete
ket, másrészt pedig a tanítók és a parasztság ragaszkodott a ha
gyományos, vallásos szellemben történő tanításhoz. El sem tudott 
mást képzelni. Néhány óv múlva, 1790-ben egyébként Józsefnek ezt 
a rendeletét is érvénytelenítették.

Vajon lemérhető-e, hogy milyen hatásfokkal működött ez a 
XVIII. századi Iskola ? Az eddigi kutatások alapján részletekre 
menően nem, de annyi nyilvánvaló, hogy nem sokban bővitette vagy 
módosította a hagyományos paraszti műveltséget. Egyáltalában, 
hogy állt a parasztság az irás-olvasással ?

1768-ban Mária Terézia királynő elrendelte, hogy egy kilenc 
pontból álló kérdőív alapján mérjék fel a mezővárosok és falvak 
helyzetét, szolgáltatásait, földesúri terheit. A választ a köz
ség elöljáróságának bemondása alapján kellett megadni, s az e- 
lőljáróság tagjai aláírásukkal igazolták a válaszban írottak va
lóságát. Aki nem tudott Írni, neve mellé keresztet rakott. A ránk-
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maradt válaszlapok alapján most már megállapítható* hányán tudtak 
e9y-egy község elöljáróságából / bíró, vagy mezővárosokban főbí
ró, törvényblró vagy kisbiró és 3-5 eskOdt / Írni, vagy legalább 
is hányán tudták a nevüket leirni.

Átnéztük a dunántúli megyék idevágó teljes anyagát / össze
sen 87 levéltári csomó / : Pest megye pilisi Járásának válasz
lapjai kivételével a többi megye anyaga megmaradt. Persze hiá
nyokkal. Voltak falvak, ahol nem Íratták alá az elöljárókkal, ne
vüket sem tüntették fel, s éppen a nagyobb mezővárosok válasza 
gyakran hiányzik. Hogy egy szélsőséges példát említsünk, Zala me
gye 568 településéből csak 220-ról rendelkezünk aláírásokkal, s 
köztük olyan feltehetően Írástudó mezővárosi elöljáróságok hiány
zanak, mint Kanizsa, Kiskomárom, Zalaegerszeg, Csopak, Tapolca 
és Keszthely. Átlagban mindenütt hiányzik a települések 10-20 % - a , 
ezért a megyei számok csak durva átlagnak foghatók fal. Az össz
kép, azt hisszük, mégis jellemző.

Első rátekintésre kiugrik, hogy a mezővárosi elöljáróság ir- 
nitudása / 42 %  / Jóval fölötte áll a falvak / 11,4 % / átlagának. 
Ez országos jelenség, a számok azonban - eddigi ismereteink sze
rint - a Dunántúl esetében mind a mezővárosok, mind a falvak ese
tében fölötte állnak az országosnak.

A lista élén Sopron megye áll, ahol a paraszti települések 
/ mezővárosok és falvak együtt / 49 %-ában az elöljáróság lega
lább egy tagja irt, 8 azoknak aránya, ahol hárman vagy ennél töb
ben irtak 28 %. Alig rosszabb Moson megye átlaga / 45, illetve 16 
% /. A sorrend a Duna folyásót követi : Komárom 26 % / illetve 20 
% /, Győr 15 %  / illetve 0 % /, Tolna ée Veszprém 8-9 % / illet
ve 2-4,6 % / ,  a mélypontot pedig Somogy, Zala és Baranya képvise
li, valamennyi 3 % alatt.

A kérdőpontok és a válaszok mindig az illető településen a 
többség által beszélt nyelven Íródtak, magyar faluban magyarul, 
németben németül, horvátban horvátul, stb. Ennek alapján megálla
píthatjuk, hogy a nemzetiségi hovatartozás az Írástudásnál csak 
másodlagos tényező lehet a földrajzi elhelyezkedés mellett. Sop
ron megyében a magyar és a német / talán kevésbé a horvát / tele
pülések elöljárói azonos arányban tartalmaznak Írástudókat, ahogy 
Tolnában sincs különbség magyarok és németek közt ebből a szem
pontból. De más megyékben sem találtunk lényeges eltéréseket a 
nemzeti vagy a felekezeti hovatartozás szerint.

Teljes képet ugyan csak az adna, ha országosan feldolgoznánk 
a rendelkezésünkre álló minden megye anyagát, bizonyos következ
tetéseket azonban ebből a dunántúli vizsgálatból is levonhatunk, 
összehasonlítva az írástudók számadatait az iskolákkal, nyilvánva
ló, hogy a kettő közt összefüggés van : ahol több az iskola, ott 
nagyobb az irnitudás, ahogy az iskolák száma csökken, úgy csökken 
azoknak a száma, akik le tudják irni a nevüket. Ugyanakkor az is 
nyilvánvaló, hogy az iskolalátogatás még nem jelenti s felnőttko
ri irnitudást. A gyermekkorban tanult betűt később nem használták 
és elfelejtették. Másként nem érthetnénk meg, hogy pl. egyes me
zővárosokban, ahol nagymultú iskolák vannak, a vezetőség iréstu- 
datlan.
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De még valamit mutat ez a vizsgálat : az iskolázottságot 
vizsgálva vallási és nemzetiségi hovatartozásnál lényegesebb a 
földrajzi elhelyezkedés. Az iskolahálózat ott sűrűsödik meg 8 az 
alfabetlzmus is ott emelkedik, ahol - a nagy közlekedési utak 
mentén - a parasztság bekapcsolódik az árutermelésbe, piacra Jár 
kupeckedik, ad és vesz, amihez már tudni kell irni és olvasni 
meg számolni. Nem véletlen tehát, hogy a Bécshez közeleső terüle
tek / Sopron, Moson /, meg a Duna-mente / Komárom, Győr, Eszter
gom és nyilván Pest megye / ugrik ki a statisztika alapján : itt 
volt a legfejlettebb az árutermelés és a kereskedés. Zalában vagy 
Somogybán a paraszt ugyan mire i8 használta volna hagyományos 
földműves vagy pásztor életformájában az irás-olvasást ?

A kép azonban sötét, hiszen dunántúli átlagban a községi e- 
lőljárók / tehát a paraszti síit / legföljebb 15 %-a értett a be
tűhöz. A férfi parasztnépepség tömegeiben ez az arány még alacso
nyabb kellett, hogy legyen, s az asszonyoké még ez alatt lehetett. 
Több Jel szerint olvasni többen tudtak, mint Írni, de ez legföl
jebb néhány százalék sltérést jelenthetett. Az is igaz, hogy az 
irás-olvasás önmagában nem adott társadalmi rangot. Gól példázza 
ezt, hogy gyakori eset a falvakban, hogy a biró és a törvénybiró 
írástudatlan, az esküdtek némelyike azonban saját kezével Írja 
alá a nevét.

Az elmondottakból viszont következik, hogy az iskolázásnak a 
paraszti műveltség alakulására a XVIII. századi Magyarországon 
nincsen komolyabb hatása.

Mindez persze korántsem hazai Jellegzeteaaág. Rudolf Schenda, 
a népi olvasmányok Jellegét és elterjedését vizsgáló nagy monog
ráfiája szerint, Nyugat-Európában a XVIII. század végén a paraszt
ságnak átlagban mintegy 10 %-a tudott olvasni. / Bajorországban 
1818-ban 5 679 helységben csak 199 iskola volt, Szilézlában pedig 
169 falura 30 tanitó esett. / A falusi iskolák Európa-szerte el
maradottak voltak, tantárgyuk mindenütt ugyanaz : hittan, Írás-ol
vasás, kevés számtan. Ez persze az akkori művelődéspolitika elvei
ből is következett. Ahogy Reinhardt Wlttmann megállapította : a 
XVIII. századi felvilágosodás falusi iskolapolitikája elegendőnek 
tartotta,'ha a parasztot a valláahoz való ragaszkodásra, bizonyos-' 
erkölcsi normákra, társadalmi helyzetéből folyó kötelességeire és 
racionálisabb munkamódszerekre oktatják.

Jegyzetek

A magyarországi népoktatásra korábbi összefoglalás ; Flnáczy 
Ernő s A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában.
I-II. Bp. 1899-1902.

Modern szempontú összefoglalás : Mészáros István : Népoktatá
sunk 1553-1777 között. Bp. 1972.

Az 1769-es egyházi és iskolai összeírást táblézstosan kiadták: Lexicon universorum regni Hungarias locorum populosorum... 1772 
emanatum. Bp. 1920. / Iskolai kimutatásaink ennek alapján készül
tek / Ld. még Tóthné Polónyl Nóra : A magyar népiskolai oktstás sta
tisztikai forrásai. 1777-1848. /Statisztikai Szemle 1971. 296. s
köv. 1./
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A dunántúli iskolák állapotára, a tanitók helyzetére, az is
kolába járásra, valamint az egyházi és világi hatóságok magatartá
sára uj kutatások alapján jellemző adatokat hoz Kanyar József 
/ Adatok Somogy megye művelődéstörténetéhez a XVIII. század máso
dik felében. 1770-1789. A Somogy megye múltjából c. évkönyvben. 
1970. 55-92. 1./ és Móra Magda / A Ratio Educationis megvalósité- 
sára irányuló törekvések Fejér megye népiskoláiban. Fejér megyei 
Történeti Évkönyv 1973. 199-214. 1./ úttörő jellegű tanulmánya.

Az 1768-as úrbéri 9 pontra vonatkozó községenkénti válaszok: 
Magyar Országos Levéltár. Budapest. A M. Kir. Helytartótanács le
véltára. Departamentum urbariale. C. 59. Tabellae Urbariales.

Az emlitett nemzetközi irodalom :
Rudolf Schenda ; Volk ohne Buch. Studien zűr Sozialgeschichte dér 
popularen Lesestoffe. 1770-1910. Frankfurt a.M. 1970. / Studien 
zűr Philosophie und Literatur des neunzehnten Oahrhunderts. Bd. 
5./, és Reinhard Wittmann : Dér lesende Landmannc / A Heinz 
Ischreyt áltsl szerkesztett Dér Bauer Mittel und Osteuropas im 
sozio-ökonomischen Wandel des 18. und 19. Oahrhunderts c. kötet
ben. Köln-Wien 1973. 142-196. 1./

L. még F. Furat - W. Sachs s La croissance de l'alpha- 
bétisation en Francé. XVIII6 - XIX® siécle / Annales. 1972. 714- 
737. 1., további irodalmi utalásokkal./
Kálmán BENDA :

Die Schulbildunq und das Schreibenkönnen im Kreise des Bauerntums 
von Tran3danubien in dér zweiten Hálfte des 18. Jahrhunderts

lm ersten Teil des Artikels macht dér Verfasser den Leser mit 
den Ergebnissen einer Registrierung in Transdanubien bekannt, die 
über die Zahl dér Geistlichen und dér Schüler des ungarischen 
Staatsgebietes - ohne Kroatien, Siebenbürgen und die Militárgrenz- 
gebiete - aufgrund einer königlichen Verordnung zusammengestellt 
wurde. Es wird festgesteilt, da£ die Lage in Transdanubien etwas 
günstiger ist al3 dér Landesdurchschnitt, und in dieser gűnatigen 
Lage spielt auch die protestantische Schulung eine Rolle. Im Arti- 
kel wird auch auf die mangelhafte Bildung dér Lehrer, auf die 
schwache Ausrüstung dér Schulen mit Gebáuden und Einrichtungen, 
auf das niedrige Niveau und den kleinen Wirkungsgrad des Unterrichta 
hingewiesen. Die letztere Feststellung versucht dér Verfasser im 
zweiten Teil des Artikels zahlmapig zu belegen..Er weist darauf 
hin, da£ die Fragebögen, die im Oahre 1767 wáhrend dér Regelung 
des Frondienstes ausgefüllt wurden, in etwa 1600 Ortschaften Trans- 
danubiens von den Mitgliedern des Gemeindevorstandes unterzeichnet 
werden mustén, und es stellte sich heraus, da£ - obwohl die Zahl 
dér Schrelbkundigen in Transdanubien Ober dem Landesdurchschnitt 
stand - auch dieses Niveau ziemlich niedrig war. Nur in etwa 12 % 
dér Gemeinden war allenfalls ein schreibkundiges Mitglied des 
Gemeinderates,mehr als drei waren nur in 4,3 % dér Dörfer. In den 
Marktflecken war das Verhaltnis natűrlich viel günstiger, obwohl 
die Fragebögen vieler Marktflecken fehlen. Dér Verfasser weist 
darauf hin, daj die Zahl dér Schreibkundigen mehr oder weniger von 
dér Nationalitát dér Gemeinde unabhángig ist, aber das Verheltnis 
ist in solchen Dörfern viel besser als dér Durchschnitt, wo die 
Warenproduktion irgendwie eine Rolle zu spielen begann. Am Ende zi-> 
tiert er einige vergleichende Angaben, die darauf hinweisen, óap 
die Lage des Schulwesens in Bayern und Schlesien in Tjener Zeit 
genauso ármlich oder noch ármlicher war.



Móra Magda ;

Népoktatás Felér megyében / 1777 - 1848 /

Ha Fejér megye népoktatásának helyzetét a Ratio Educationis 
megjelenésének időpontjában vizsgáljuk, azt az összeírást kell 
alapul vennünk, amelyet a három járás főszolgabirája az 1770.de
cember 10-i közgyűlésen mutatott be. /I/

Az ősszeirás elsősorban a tanítóval foglalkozik, tételes ap
rólékossággal sorolja fel jövedelmét, az iskolafenntartó egyház 
is csak mint a tanitó vallása jelentkezik a conscriptióban, a 
tanulók számát hozzávetőlegesen jelzi, magáról az iskoláról egyál
talán nem beszél. A tanitó személye, illetve neve inkább az okta
tás lehetőségét, mint magát az iskolát jelzi.

A 18. század középén 64 iskoláról tudunk Fejér megyében, a- 
melyek közűi 28-at a katolikus, 33-et a református, egyet az evan
gélikus, kettőt a görög-keleti egyház tartott fenn.

Mig az evangélikus és gőrök-keleti iskolák száma csak egy- 
gyel, a református iskolák száma csak néggyel lesz több 20 eszten
dő alatt, a katolikus iskolamesterek száma 28-ról 50-re növekszik, 
ez azonban nem jelenti egyben az iskolák számának emelkedését is. 
Pátkán pl. a tanitó nevét sem ismerjük, csak megajánlott jövedel
mét, mert pillanatnyilag nincs is, de szorgalmasan keresik, mert 
lenne 9 tanítványa. A ladányi és fülei tanítókról tudjuk, hogy 
egyetlen tanítványuk sincs, az előbbit Jegyzőként, az utóbbit va
lószínűleg kántorként tartják.Cecén 4, Abán 6, Pákozdon 8 tanítvá
nya van a katolikus tanítónak, ugyanakkor a reformátusnak ugyan
itt 80, 70, illetve 48. A megye 91 tanitója igy nagyon aránytala
nul oszlott meg a falvak népe között.

Még kevésbé vigasztalóba helyzet a tanított ismeretek tekin
tetében. 32 iskolában a hittanon kívül elemi ismeretekre / ad 
trivialia / oktatnak, több községben ehelyett az " ad studia ",
" ad doct'rinam " általános megjelölést használják az összeirók.
23 iskolában irni és olvasni / ad legendum et scribendum / 11-ben 
csak olvasni / solum ad legendum / tanulnak a gyerekek. A számtant 
külön tantárgyként csak Csákvár katolikus és református iskolájá
ban nevezik meg. Ezek az adatok a tanitók képzettségével kapcso-. 
latban sem támasztanak nagy reményeket, öt iskola kivételével
- Ercsi, Rácalmás, Ráckeresztúr, Szentpéter, Tabajd - csak a téli 
hónapokban beszélhetünk tanításról.

A Ratio Educationis viszont képzett tanítókat, korszerű okta
tást, hasznos ismereteket nyújtó iskolákat akart, figyelembe véve, 
hogy más ismeretekre van szüksége a falusi gazdáknak és a városi 
polgárnak. így még a Ratio előtt, 1777 júniusában és júliusában 
megküldi a Helytartótanács megyénkhöz is azokat a rendeleteket,
/2/ amelyekben őfelsége utasítja a szabad királyi városokat és me
zővárosokat, hogy még az ősz folyamán saját költségükön küldjék 
fel tanítóikat a tankerületi székhelyeken működő normál iskolákba, 
hogy az iskolamesterek az oktatás korszerű módszerét megtanulhassák. 
A megye a kellő időben kihirdeti a rendeleteket, de hogy valamit 
tett is volna, annak semmi nyoma. S hogy valószínűleg ne* is történt
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semmi, azt világosan mutatja az 1778. évben végbement canonice vi- 
sitatio, amelyet az első fehérvári püspök nagy gonddal végez, min
denütt alaposan vizsgálja az iskolát és a tanitót, de az akkori 
négy mezőváros Adony, Bicske, Érd és Mór területén szó sincs ar
ról, hogy a tanitó elment volna, vagy készülne bármiféle tovább
képzésre, vagy a kiküldésére kötelezett communitas erre a legki
sebb hajlandóságot mutatná. /3/

Volt azonban egy község megyénkben, amely ugyan csak évek 
múlva lett mezőváros, de földesurának több köze volt a Ratiohoz, 
mint bárki másnak Magyarországon. A Jezsuita rend volt váli bir
tokát ugyanis 1775-ben kapta meg királyi adományként Örményi Jó
zsef. /4/

Az 1778. évi canonica visitatio Válra vonatkozó anyaga bizo
nyítja, hogy az Örményi uradalom saját költségén elküldte a váli 
iskolamestert Budára az új módszer megtanulására, mert Jó képessé
gűnek és napi munkájában törekvőnek mutatkozott. Segédtanító is 
van, és mindketten úgy oktatják tanitványaikat, hogy azok írásban, 
olvasásban és egyéb szükséges ismeretekben olyan Jártasak legyenek, 
hogy alkalmassá váljanak a gimnáziumba való felvételre. /5/ A ta
nítómester fél sesslót kapott a kegyúrtól.

Hogy a váli iskola munkájának színvonalán is hangsúly van Ör
ményi életében, mutatja az 1792-93 iskolaévről készült tabella is, 
amely a tanfelügyelőhöz küldött Jelentés fogalmazványaként megma
radt a váli plébánia irattáréban. /6/ A tanítómester neve alatt 
ott találjuk a feljegyzést, hogy az új módszerben való Jártasságá
ról Budán 1785-ben vizsgázott. A Ratio előírja, hogy a tanítók a- 
nyanyelvükön kívül minél több hazai nyelvet tudjanak. A váli mes
ter és segédje a latin és német nyelven kivül horvátul és szlová
kul is tud. A tanulók tekintetében az iskoláskorúak és az iskolát 
valóban látogatók száma között alig van eltérés, fiuk, lányok e- 
gyütt tanulnak felekezeti különbség nélkül. Ugyanakkor a már emlí
tett négy mezővárosban a tanítók képzettségére az 1790-es években 
is a régi meghatározást, az " elegendő tudományú"-t használják 
/ doctrinae sufficientis /, a tanított tantárgyak továbbra is az 
irás-olvasáe és hittan, és sem Lamberg gróf Móron, sem Illésházy 
gróf Érden ne* ad iskolájának semmit.

Közel 30 évvel az első Ratio után és a második Ratio küszöbén, 
1805-ben tudjuk csak meg a visitatiókból, hogy az említett mezővá
rosok tanítói ismerik és alkalmazzák a normális módszert, 1818-ban 
Bicskén normál iskolát végzett tanitót találunk, 1839-ben és 1845- 
ben Adonyban és Móron már a segédtanítók is praeparandiát végez
tek. /7/

Balázs László a vértesaljai református egyházkerülethez tarto
zó iskolák helyzetét és a bennük folyó értékes nevelői és oktatói 
munkát sokoldalúan elemezve az 1816. évi egyházvizsgálati jegyző
könyvek alapján felhivja a figyelmet arra, hogy azok az egyházi in
dítású tantervi és módszertani útmutatók, amelyeket megyénk nem 
egy református iskolája kőtelezőként használt, nemcsak időben, de 
pedagógiai célkitűzéseikben is megelőzték a Ratiot. Rámutat ugyan
akkor arra is, hogy a Ratio megjelenése után készült ilyen természe 
tű útmutatók már nem tudják kivonni magukat hatása alól, annak el
lenére, hogy a protestáns iskolák nem fogadják el teljes egészében 
érvényesnek a maguk területén. /8/
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A Fejér megyei népoktatás egészét felmérő nagy megyei össze
írás az 1841. és 1842. esztendőben kéezűl el. Kölőn értéke, hogy 
a megye valamennyi településén azámbaveszi a népiskolákat, illet- 
ve oktatási lehetőségeket, ós mindenütt egységes szempontok sze
rint méri fel a helyzetet. /9/

Már 1838-ban szívesen veszi a megyei közgyűlés Barkóczy Lász
ló fehérvári püspök ösztönző sorait ós elhatározza, hogy megvizs
gálja a népesebb puszták oktatásügyi helyzetét, és kötelezi a föl
desurakat iskolák felállítására. Sőt, a májusi közgyűlés azt is 
elhatározza, hogy utasítani fogja az országgyűlésre kiküldött me
gyei követeket s " Hogyha netalán a nevelés tárgyában az ország
gyűlés által készült munka egész kiterjedésében az országgyűlésen 
fel nem vétetne is, a falusi és pusztai iskoláknak célerányos el
rendelése iránt előlegesen törvény hozattasson. "

A lelkes tervezgetésekre nagy pihenések következnek, s az 
összeírás csak 1841 júliusában készül el. A küldöttségek 166 is
kolát vesznek számba. 15 olysn pusztát neveznek meg, ahol eem"os- 
kola, sem mester. " Hat olyan pusztánk is van, ahol iskolaépület 
ugyan nincs, de tanítás ezért van, mert Kishantoson 26, Nagylókon 
50, Kisiókon 40 gyerek " 8 mester szobájában tanul ". Kis Perká- 
tán 25 gyerek számára : " a tanítás a cselédszobában tartatik, * 
Aggszentpéteren nem Jelölnek helyet, csak annyit mondanak az ösz- 
szeirókj " Télen a szülék fogadnak tanítót ". Pötőle pusztán, a- 
hol a földesúr tanítót tart 22 iskoláskorú gyerek számára : " Os
kolai külön épület nincsen, a tanitó jelenleg a gulyással és bé
resekkel együtt lakik, s ott tanit “.

A jelentések szerint 1840-es évek elején a 166 iskola közül 
73 van igazán karban, 50 javításra szorul, 43 szinte használha
tatlan. 1847 őszéig valamit javult ugyan a helyzet, néhány új is
kola építéséről is hirt adnak az iskolai felügyelők, de 25 iskola 
sürgős javításáért újra szót emelnek, s panaszolják, hogy a régi, 
szűk épületek a megnövekedett tanulólétszám befogadására képtele
nek, s ugyanakkor nem egy pusztán, Így Bárándon, Kajtoron, Szent- 
ágotán, Töbörzsőkőn továbbra ia “ minden gyermek tanulatlan női 
fel. "

Télen-nyáron teljes létszámmal csak 11 iskolában járnak a ta
nulók, 45-ben egyáltalán nincs nyáron tanítás, a többiben a télen 
járóknak csak töredéke megy el, ahogy ezt Csabdiban Írják s " A 
közbirtokos urak gyermekei nyáron által is fel szoktak Járni, de a 
zsellérek és adófizetők gyermekei közül csak ritkát lehet rávenni, 
mind libapásztorok vagy lovakat őriznek ”. Télen viszont néhány 
helyen túlzsúfoltak a tantermek, többen is Járnak, mint kellene, 
Bicskén pl. másfél éves kortól 14 évesig.

Az iskolák legnagyobb részében csak írást, olvasást, számve
tést, hittudományt, szenthistóriát és egyházi éneklést tanítanak. 
43 iskolában nevezik meg a földleírást, 20-ban Magyarország histó
riáját, 9-ben Magyarország statisztikáját, polgári állapotJát il
letve rövid rajzolatját. Természeti tudományt tanítanak 15 Iskolá
ban, helyesírást ós magyar grammatikát 11-ben, a levélírás módját, 
nyugták és kötelezők írásét 12-ben. Polgárdi református iskolájá
ban : szónoklati próbatételek, Sárladányban : az udvariasság regu
lái, Tabajdon : az illendőség és áj tatosság regulái is szerepelnek 
a tanítandó ismeretek között. Sárkeresztúron : " A szorgalmasabbak
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tanulnak németül és deákul olvasni ", Zámolyon s"A deák nyelv 
kezdetével megismerkednek az ügyesebbek .". 1846-47-ben a gazda
ságtan és a mezőrendőri alapszabályok is bevonulnak a tanítandó 
tárgyak közé.

Az oktatás 90 községben csak magyar nyelven, Kőhányás pusz
tán csak németül folyik. 16 községben tanítanak magyar és német 
nyelven,, háromban magyarul-németül-rácul, négyben magyarul és 
szlovákul. A tanitók nemzetiségi területen is " elegendően jár
tasak a honi nyelvben ", kivéve a gánti, a kozmái és kőhányási 
mestert.

A tanitók képzettségét tekintve nem egyértelműek a megfogal
mazások. Biztosnak csak annyi látszik, hogy 41 tanitónak van 
praeparandia elvégzéséről bizonyitványa, 22 végzett református 
teológiát Pápán, Patakon, vagy Debrecenben. Az iváncsai és baracs
kai mester”felsőbb tudományokat is végzett," 28-ról azt állitják, 
hogy " elegendő bizonyítvánnyal bir ". Sok esetben csak " alkalma
tosnak bizonyult ". Bodméron pl. ” Egy közbirtokos... 10 évek óta 
csupán fel baráti szeretetből tanit. Praeparandiáról, amelyet so
ha nem Járt, bizonyítvánnyal ugyan nem bir, de irni és olvasni 
tud “. Alapon egy szabó, Battán egy kádármester is tanit.

25 iskolában az uradalom fizeti a tanitót, a többiben egy ke
vés földesúri hozzájárulással az egyházközség. Házaspáronként vagy 
gyerekenként többnyire a szülők is adnak valamit. A jövedelmek na
gyon különbözők, az összeirók erre vonstkozó megjegyzései nem meg
nyugtatók. A csákvári Járás főszolgabirája igy összegzi a Járásban 
tapasztaltakat : " A mesterek fizetése ritka helyen biztos, több
nyire csekély, és nem elegendő arra, hogy a tanitó élete módját 
annyira biztosítaná, miszerint ő testi és lelki nyugalmat nyerve 
hivatásának megfelelni képes lehetne. "

25 iskolában, ahol a földesúr fizeti, ő is nevezi ki és moz
dítja el a tanitót. A többiben az illetékes egyházközségi vezető
ség választja a főldesúr és a község hozzájárulásával. Ahogy ezt 
Csókakőn megfogalmazzák : “ Kineveztetése vagy elmozdittatása függ 
egyezőleg a tisztslendő plébános úr, a nemes vármegye, a méltósé- 
gos földesuraságok és a község akaratjából. "

Az 1840-es években 100 katolikus, 54 református, 8 evangéli
kus és 4 görög-keleti iskoláról tudunk a megyében. Az iskola kar
bantartásáról, fslszereléséről a mér említett uradalmi iskolák ki
vételével az egyházközségek gondoskodnak, a tüzelőt az iskolák 80 
%-ában a gyerekek naponta hordják össze, a tankönyvek és Írószerek 
beszerzése kevés kivétellel a szülők gondja. Ennek viszont a páz- 
mándi esperes szerint következményei vannak : " Szegény adózó nép 
a gyermeke számára megkivántató oskola-könyvek megszerezhetésében 
magát tehetetlennek látván, inkább honn tartja gyermekét, semmint 
ily csekély jövedelmecskéinek csökkentésével gyermekének oskolabe
li járhatására szükséges könyvek drága pénzeni megvásárlására ma
gét szánhatná. “

Hogy valamit segítsenek ezen a nyomorúságon, 1843-ban " némely 
jólelkű adakozók Jóvoltából " szétosztásra kerül a megyében 1250 
ft " olyan szegénysorsu gyerekek számára, akiknek tanitésát nem a 
hanyagság vagy rosszakarat, hanem a valóságos tehetetlenség gátol
ja .Az összeg 791 katolikus, 703 református és 7 görög-keleti
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növendék között oszlott: meg. A Járási főszolgabirák az alapul ve
hető összeírásokat a helybeli tanitók éa lelkészek bevonáséval 
készítették el.

Az összeirások egyharmada pontosan Jelzi a szülök foglalko
zását és szűkös anyagi körülményeik okát. A feltétlenül segélyre 
szorulók első kategóriájába az árvák és félérvák tartoznak. Utá
nuk a zsellérek és napszámosok gyermekei következnek, és szinte 
kivételesen fordul csak elő a szülűk között egy-egy szegény ta
kács, kalapos, posztós, fazekas, " béna vargamester " elöre- 
gült szegény mészároslegény, kinek kenyere sincs ", egy-egy pász
tor, vagy " tehetetlen obsitos katona ". A legtöbb esetben nem Je
lölnek foglalkozást az összeiról:, csak " igen szegény"-t mondanak, 
de hogy ennek az állapotnak is vannak fokozatai, egyik, másik he
lyen szükségesnek látják hozzátenni : “ Megnyomorodott, tehetet
len őzvegyasszony " vagy “ özvegy anya, házonkénti kéregetésből 
él“, vagy " a lételinél egyebe sincsen ", " szegény élhetetlen 
cigány lakos ", ” az anya világtalan ", " koldue ". UJbarkon pl.
27 gyereknek lenne szüksége segélyre, e ezzel kapcsolatban az e- 
gész falut Így Jellemzi az összeírás : " Ezeknek szüleik valóban 
szegények, mivel falujukat Nichtsbrodnak hívják, csupán kézi mun
kájukból, mint zsellérek élnek ". Az óbarki iskolával kapcaolat- 
ban ez a rövid megjegyzés áll : " Megszűnt, msrt tanítót az ott 
lakó szegény zsellérek nem tarthatnak ". Sukorón a Jegyző azt ál
lítja, hogy 16 fiú ée 14 leány " a ruházat meg nem szerezhetésa és 
a tanítási dij meg nem fizethetése miatt nem járhat oskolába. "

Nem lehet caodálkozni, hogy 1843-ban és 1846-ban is hiába 
szorgalmazzák a rendszeres nyári oktatást, évközben sok a mulasz
tó és sokan kimaradnak közvetlenül a " próbatételek “ előtt.

1845/46-ban az összeírások minősítéseket is tartalmaznak. A 
tanitók a gyerekek neve mellett megjegyzik, hogy " szorgalmato
sén ", " ritkán ", " hanyagul " vagy “ reeten “ jár növendékük, 
esetleg " beteges ". Akad olyan iskolamester is, aki a tanuló ál
talános magatartását méri le, és két katsgóriát ismer : " Jó er
kölcsű ", vagy " középszerű

Vannak tanitók, akik értelmi képességsk szerint sorolják be 
növendékeiket : " jó " középszerű ", "kurta eszű ", vagy " egy
ügyű " áll a tanulók neve mellett. Tantárgyak szerinti előmene
telt sehol nem mérnek, de az általánoa érdemjegyek ia nagyon eok- 
félék. ” Igen jeles ”, " Jeles ", " igen dicséretes ", " dicsére
tes ", "tűrhető", " hanyag ", " igen hanyag ” - minősíti tanítvá
nyait az abai mestsr. Alcsuton a 28-ból 6 " igen Jól ", 7 "jól",
13 " közepesen ", 2 " rosszul" ” iparkodott ". A kápinásnyéki ta
nitó 34 tanítványából 21 tanuló " elsőrendű ", 13 " jeles ".

Nemcsak a tanulókat minősitik mestereik, a tanítókat is mi
nősitik az oskolai felügyelők. 80 %-ban szorgalmasnak, igyekvőnek 
látják őket, és 10-10 % olyan, akinek munkája keveset ér, vagy ki
emelkedően jó. Érdemes megjegyeznünk, hogy a nemzeti ébredésnek és 
nemzetiségi türelmetlenségnek ebben a sajátos korszakéban Fejér me
gye nemzetiségi falvaiban továbbra ia 2 vagy 3 nyelven folyik a 
tanitás, erőszakos magyarositásnak nyoma sincs. Kozmán és Gánton 
a tanitó alig tud. Kőhányáson " egy szót sem tud ” magyarul, da a 
felügyelők 8zorgalmas és igyekvő munkájukat Jól minőeitik.
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Természetesen ezek a téblabirékból lett oskolai felügyelők 
maguk sem értettek a pedagógiához, de nem egy közülük jó érzék
kel látta meg a hibákat és értékeket. Az egyik felügyelő körze
te több iskoláiéban kifogásolja az oktatás gépiességét, ugyanak
kor egy másik lelkesen dicséri az osztályfoglalkoztatás módszerét 
és a tanulók talpraesett feleleteit a zámolyi és pátkai iskolá
ban, s bevallja, hogy maga is tanult valamit : " Által látha
tára én is azt az igazságot, hogy természet, s vegytanból is meg 
lehet a falusi gyermekeknek is a szükségesebbeket tanitani, csak
hogy tudja azokat maga a tanitó, s legyen kedve a tanultatás he
lyett tanitani. “ /10/

Az általa meglátott egyszerű igazság azóta sem vesztett idő
szerűségéből.
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Jegyzetek
/l/ Fejár negyei Levéltár / a továbbiakban FmL / Conscriptis Ludl 

Magiétrorum in gremio I• Cottus Albensis reperibilium die 10 
decembris anno 1770. sub generáli congregatione praesentata.

/2/ Uo. Fejér Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. 44. fasc.177- 
1777. Uo. ua. 44. fasc. 178-1777.

/3/ Egyházmegyei Levéltár, Székesfehérvár / a továbbiakban SZELT/ 
Visitatio Canonica / a továbbiakban Vis. Can. / Adonyiensis, 
Bicskeneis. Erdensis, Moorensis. 1778.

/4/ Károly János : Fejér Vármegye Története V., Székesfehérvár, 
1904. 438. o. Örményi József / Örmény, 1741. - Vél, 1825./
1766 és 1789 közötti királyi ügyészségi Ítélőtáblái, udvari 
kamarai, majd magyar kancelláriai tanácsos. 1789-1795-ig kir. 
személynők. Több évi kegyvesztettség után 1806-tól országbíró. 
Nagy része volt az 1777-ben életbe lépő I. Ratio Educationis
- a magyar közoktatásügy egységesitését szolgáló szabályzat - 
elkészítésében. Elnöke snnak a tanulmányi bizottságnak is, a- 
mely az 1806-ban kiadott II. Ratiot előkészíti.

/5/ SZELT, Vis. Can. Adonyiensis, Bicskensis, Erdensis, Moorensis 
1793-1845.

/6/ A Váli Plébánia iratai. Jslentés az 1792-93. iskolaévről III/l.
/!/ SZELT, Vis. Can. Adony., Bicske., Érd., Moor., 1793-1845.
/8/ Balázs László : Alsófokú oktatás a Vértesalján 1816-ban, Fejér 

megyei Történeti Évkönyv 10. 113-130. Székesfehérvár, 1976.
/9/ FmL Fejér Vármegye Nemesi Közgyülésénsk iratai 1273-1841. Uo. 

ua. jkv. 1856-1842.
/10/ Móra M. : Oktatási viszonyok Fejér megyében az 1840-es években. 

Pedagógiai Szemle 1966. 681-689.
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Das Volksachulwesen im Bezirk Felér von 1777 bis 1848
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Die Verordnungen dér Königin Maria Theresia und des Kaisers 
Oosef II. im Bereich des Schulmesens blieben auch auf das Volks- 
schulwesen des Bezirks Fejér nicht ohne jede Wirkung. Aber in den 
Marktflecken finden wir am Ende des 18. Jahrhunderts gar keine 
Spuren, die auf die Anwesenheit zeitgemájB gebildeter Lehrer und 
auf eine die Schulen betreffende Fürsorge dér Gutsbesitzer hinwei- 
sen würden, obwohl das in den Verordnungen gefordert wurde.

Die sofortige Verwirklichung dér nationalen Schulen, die in 
dér Ratio Educationis vorgeschrieben wurde, finden wir nur in dér 
Gemeinde Vél, deren Gutsherr Oosef Örményi war, dér in dér 
Vorbereitung beider Ratio eine wichtige Rolle spielte.

Die anderen Marktflecken und Dörfer begannen erst in den er- 
sten Oahrzehnten des 19. Oahrhunderts, sich um die qualitative Ent- 
wicklung des Unterrichts zu kümmern. Die Protokolle dér kirchlichen 
Untersuchungen - sowohl von katholischer als auch von protestan- 
tischer Seite - verzeichnen auch schon den Bildungsgrad dér Leh
rer, ihre Unterrichtsmethoden, die unterrichteten Lehrgegenstánde 
und die Zahl dér Schüler.

In dér Reformzeit nehmen auch die Standé des Bezirks Fejér die 
Sache dér Volksbildung auf ihrem eigenen Gebiet in die Hand. Zwi- 
schen 1841 und 1847 wurden Registrierungen und Meldungen geschrie- 
ben, die den gesamten Bereich dér Arbeit in den Schulen ausmessen 
und worin auch dér Zustand und die Einrichtung dér Schulgebáude, 
dér Bildungsgrad dér Lehrer und die Wirksamkeit ihrer Arbeit, die 
unterrichteten Lehrgegenstánde und die Unterrichtssprache, die 
Zahl dér Schulpflichtigen und dér die Schule wirklich besuchenden 
Schüler, sogar ihre soziale Lage und Gesichtspunkte ihrer Qualifi- 
kation eine Rolle spielen. Dér besondere Wert dieser Registrierun-

gen und Meldungen ist darin zu sehen, da£ die, von denen sie geschrie- en wurden, ihren Bereich kannten und nicht nur die Tatsachen nann- 
ten, sondern auch auf Gründe und Folgen hinwiesen. So gaben sie ein 
buntes und inhaltsreiches Bild dér Volksbildung im genannten Bezirk 
náhrend dér Reformzeit.
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Kotnvek István

Zalai tanitók munkája és életkörülményei a két Ratio Edaucatlonis
között

A korabeli Zala megye a Balatonielvidéket, a Tapolcai-meden
cét, a Zalai-dombságot és a Muraközt foglalta magába. A megye ha
tára lényegében megegyezett az 1918-ig meglévő megyehatárral.

A várcsiasodési folyamat itt lényegesen lassúbb volt, mint 
az ország más részein. Olyan Jelentős, a művelődésügyre is nagy 
hatássallévő városok, mint Erdélyben, vagy a Felvidéken, itt nem 
alakultak ki. Mindehhez nagymértékben hozzájárult a török hódolt
ság, a megye területét érintő, meg-megujuló harci tevékenység. Je
lentősebb fejlődés csak a 18. század vége felé következett be. 
Nagykanizsán és a megyeszékhely Zalaegerszegen kivül városias, il
letve jelentősebb települések a következők voltak : Keszthely, Ta
polca . Sümeq, Alsólendva / ma D. Lendava, Jugoszlávia / és Csáktor
nya / ma Ösakovec, Jugoszlávia /. Jelentősebb, az iskoláztatásra is 
kiható művelődési központként emlithető Keszthely az 1772-ben ala
pított gimnáziumával : ós az 1797-ben megnyilt Georgikonnal és Nagy
kanizsa az 1765-ben alapitott Gimnáziumával. Zalaeoerszeq elsősor
ban mint a haladó nemesi mozgalom egyik vidéki központja emlithető.

A népiskolákról a XVI. század közepétől vannak adataink. Na- 
gyobbarányu fejlődés azonban a megye területén csak a török kiűzé
se, Kanizsa visszafoglalása után / 1690 / következett be. Mária Te
rézia igyekezett befogni a felvilágosodás szelét az abszolutizmus 
erősítésébe. Ennek egyik lépése az oktatásügy politikummá nyilvá
nítása volt. 1769-ben, az Eszterházy kancelláriához irt levéllel 
kezdetét vették az I. Ratio-Educationis előmunkálatai. A Helytartó- 
tanács elrendelte a tanítók és iskolák összeírását / Conscriptio 
Ludimagistrorum /. 1770-ben Zala vármegye is megkapta az összeírást 
elrendelő leiratot, bár már ezt megelőzően az 1770-es Conscrípt je
nes Universalis, ha nem is nagy részletességgel, de összeírta va- 
Iamennyi helységben a tanítókat is : az összeírás végén, ahol az 
elültetett fűz-, nyár- és eperfákat vették számba. Bazsiban pedig 
az összeírás névjegyzékében utolsó tagként szerepel “ Mester Stro— 
tics Mátyás, ” " Koldus Fekete Ácsnó “ és " Falu Kanásza Oszkó Pál”

: után. /l/ a Helytartótanács által elrendelt összeírások mellett 
' jól tájékoztatnak az elemi iskoláügy helyzetéről a korabeli egyház- 
í látogatási / Canonica Visitatio / jegyzőkönyvek is.

Az országos összeírás szerint a megye 519 helységében 146 is- 
! kólát, illetve iskolamestert írtak össze. /2/ Mindez azt Jelentet
tei hogy a zalai helységek 28,1 százalékában volt tanitó. Országo
san ez az arány Kosáry Domonkos szerint 47,4 körül mozgott. /3/
1 7 7 7 - b e n  -  e g y  ujabb összeírás szerint - 148, 1805-ban a II. Ratio 

^kibocsátásakor pedig 170-180 elemi iskola lehetett a megyében. /4/
A tanítók száma tehát az I. Ratio Educationist követő években elég 
">érsékelten emelkedett, továbbra is zömmel az anyaegyházakban el-' 

í kalmaztak tanítót, a filiák nagy részében nem volt iskola. Jellem
ző példa e mérsékelt fejlődésre a tótszentmártoni anyeegyhéz és a 
hozzátartozó, zalai mércével Jó közepes nagyságúnak tekinthető köz
ségek helyzete.
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Annak ellenére, hogy Tót3zentmértónban a vizlta mér 1720-ban emlí
tést tesz Ádám l3tván Ludimagisterrói, a hozzátartozó filiákon
- Tótszerdahely. Molnári. Semjénháza, Pét rivente - még 1830-ban sem 
volt sem iskola, sem tanitó. /5/

A tanitók személye

A ludimagister személyéről készült feljegyzések elég szűksza
vúak. Életkorét, vallását, esetenként képzettségét jegyezték fel. 
Túlzottan nagy tekintélyük nem lehetett, hiszen képzettségük megle
hetősen hiányos volt, sőt akadtak jónéhányan akik semmiféle kép
zettséggel sem rendelkeztek. Balatonmaqváródon a tanitó rokkant 
obsitos katona volt, Karoson pedig a talu egyik asztalosa látta el 
az iskolamesteri teendőket " mellékállásban /6/ A kanizsai ta
nitó közepes műveltségű ifjú volt, aki jobban értett a vihar elle
ni harangozáshoz, mint a tanitéshoz. /7/ A f elsőra.lki tanitó, Hor
váth Mérton " jó magaviseletü ember, a borivásbán sem lépi túl a 
mértéket... “ /8/.

Tantárgyak és a tanítás

Az iskolák legtöbbjében a ludimagisterek “ legere, scribere 
et catechesim... "tanítottak, Vecsey szerint számtant az egész me - 
gyében csak négy iskolában - Eqerszegen. Tapolcán, Alsólenovén. 
Szécsszigeten - tanítottak. Néhány iskolában a latin nyelv elemeit, 
nyolcban a grammatikát is tanították. /9/

Az egyes összeírások azonban e tekintetben is meglehetősen el
térő képet tárnak elénk. Több esetben mást jelöl tantárgyként az
1770-es, az 1771-es és mást az 1777-es összeírás és mást a Vecsey 
által hivatkozott Conscriptio ludimagistrorum. Ez azt is jelenthe
ti, hogy a tantárgyak az irás, olvasás, katekizmust kivéve, majd
nem évenként változtak még ugyanazon tanitónál is. Kiskomáromban 
például a tantárgyak : 1770-ben " elemi ismeretek “ , 17^1-ben irás, 
olvasás, hitt8n, számtan és a latin nyelv elemei, 1778-ban pedig 
csak olvasás, irás és hittan. /10/ Széceiszigeten 1771-ben Koczván 
Ferenc tanitó declinotio-t, coniugatio-t is tanított. 1777-ben vi
szont már csak triviális ismereteket, /fi/

1777-ben a Vecsey által említett négy helyiségen kivül Mihály-
er..

Tanítottak még gazdasági ismereteket is 1777-ben Szentgróton. 
Zsiden, Reziben és Mihályién. /13/ Néhány helyen mást tanultak a 
fiuk® mást a lányok. Myírádon például Horváth Mihály a fiukat írni 
és olvasni, a lányokat viszont csak olvasni tanította. /Í4/ A ta- 
polcai Timár József iskolamester is az 50 tanítvány közül az arTt- 
metíkát csak " némelyeknek tanította ". /15/

A tanítás módszerére vonatkozóan az összeiráe Dabronc esetében 
említi, hogy a mester " modern ", Kerpolcs esetében pedig “ régi " 
módszerrel tanit, /16/ A " modern módszer “ tulajdonképpen azt je
lentette, hogy az olvasástanltésban a tanitó a silafcizálésról át
tért 8 hangoztató olvasásra. /
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A tanitás, a tanév rendje elóg eltérő volt. Szentqróton a 
tanítás egész évben folyt, a mester csak az aratós és a szüret 
idején adott 2-2 hét vakációt. Kékkuton és Nyirádon a gyerekek 
csak télen Jártak iskolába. /177

A tanítók iskolai munkáját meglehetősen szűkszavúan értékel
ték. Legtöbbször azt írták, hogy a tanításban nincs javítani való,
1771-ben Zalaszentbalázson : ” ... Munkáján csak egyet kellene' 
javítani : tanítson számtant is... ‘‘ Ugyanezt kéri a Szécsisziqe- 
ti tanítótól is. /1Ó/ Alsóra ikon ugyan tanítványa nem volt, de 
"... Ez idő szerint, mint a lakosok tanúsítják. eleget tesz hiva
tásának ... ” 719/ (Galambokon viszont kimondták, hogy h... A javi^ 
t ás az lenne a munká iában,~Fj~a a község lakosai végre taníttatni 
szándékoznának gyermekeiket. /2Q.~

Viszonylag sok azoknak az iskolamestereknek a száma, akiknek 
egyetlen tanítványa sem volt. A Conscriptio Ludímagistrorum sze
rint a tapolcai járásban 9 iskolamester nero tanitott, a kapornaki- 
ban a 30 közül 7. /2I/

A tanitás nyelve általában megegyezett a lakosság anyanyelvé
vel. A megye helységeinek túlnyomó többségeiben az iskolai oktatás 
magyar nyelven folyt. Csak németül tanítottak Szepetneken, Sáskán, 
Oakabfán, Csicsóban és Karmancson. /22/ Keszthelyen a német mel
lett ugyanazon iskolában magyar nyelven is tanítottak, Nagykanizsán 
pedig 1770/71-ben önállóan működött magyar iskolamester, német ta
nitó, sőt, egy német nyelven tanitó instruktor is. A magyar nyelvű 
oktatás mellett fakultatív tárgyként tanították a német nyelvet 
Alsólendván és Lentiben. /23/ A Muraközi Nedelicben és Tótszent- 
mártonban viszont csak horvát nyelven tanítottak. /24/

A tanítók tanításon felüli kötelességei

A tanításon kívüli, sőt talán a legfontosabb tevékenység az 
egyházi szolgálat - kántorság, harangozás, éjjeli virrasztás - volt. 
Ebből szármázott a jövödelem nagyobbik része is. Ezt bizonyítja az 
is, hogy a tanítással nem foglalkozó tanitó is megélt. Oól példáz
za ezt másrészt a kerkaszentmiklósi összeírás 1770-ból, amikor is 
a 17 leányt és 5 fiút tanitó mester "... A tanításért külön fizetést
nem kap, hanem ingyen köteles tanítani... " /2ÍV

A tanitó kötelességeinek és jövedelmeinek felsoroláséból jól 
nyomonkövethető az egyes feladatok értékrendje is. E kötelességek 
felsorolásakor gyakran találkozunk azzal is, hogy nem minden ellá
tott tevékenységért fizettek külön. így például a harangozásért 
nem minden esetben járt külön fizettség. Az összeírás szerint ki
vétel nélkül minden tanitó egyben kántor is volt.

A másik, ” világi mellékfoglalkozás " a jegyzőség volt, ame
lyért az esetek többségében külön fizetség járt. Néhány esetben a- 
Zonban a harangozáshoz hasonlóan ezt is díjtalanul kellett ellátni.

Az egyházi szolgálatot, az ebben való Jártasságot a segédtaní
tók / praeceptor / esetében is a köteles feladatok között sorolták 
fel.
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A tanitók jövödelme

Az iskolamester jövödelmét tekintve viszonylag sok adat áll 
rendelkezésre. Valamennyi összeírásban ezt Jegyezték fel a leg
részletesebben, ami érthető is. hiszen ez egyben a munkaköri le- 
irás is volt.

A Helytartótanács az oktatás színvonalának emelése érdekében 
már 1770-ben szorgalmazta a fix összegű, csak készpénzjárandóság 
bevezetését. Ezzel azonban egyetlen helységben, még a városokban 
sem találkozunk. Az összeírásból az erre irányuló törekvéssel is 
csak egy esetben találkozunk. Pusztamaqyaródon az összeirás 5. 
pontjában - ahol általában a tanitó munkájával kapcsolatos észre
vételeket rögzítették - megjegyzik, hogy ahhoz, hogy a tanitó mun
káiénak megfeleljen, hogy tulajdonképpen tanitó lehessen elsősor
ban megfelelő lakást, a tanulók számára külön iskolatermet kelle- 
ne épiteni. továbbá fel kellene őt menteni a haranqozás alál és 
olyan tix fizetést megállapítani számára, amely összeg eleqendff 
lenne a segédtanító alkalmazásához is. /26/

A jövödelem általában két fő, esetleg három részre oszlott. Az 
egyik a tanításért. a másik az egyházi szolgálatokért, a harmadik 
a jeqyzőségért ilró fizetés volt. A fizetés természetbeni és kész
pénz járandóságból állt.

A tanításért tandíjként általában negyedévenként 15, esetleg 
20-22 krajcárt szedett minden tanítványtól. Ha a fillákból is be
jártak a tanulók, úgy természetesen ezektől is szedett tsndijat. 
Kiskoméroroban 1771-ben 21 krajcár volt a negyedévi tandij. /27 /
A aánokszentgyörgvi tanitó pedig csak 15 krajcárt szedett, ugyan- 
ezt szedte a filiákból bejáró tanulóktól is. /28/

A pákái mester 1778-ban 22 1/2 krajcár negyedévi tandijat sze
dett azoktól, akiket Írni és olvasni, 15 krajcárt pedig azoktól, 
akiket csak olvasni tanított. /29/ Hasonló különbséget tesz a tan
díjban a pusztamaqyaródl ludimagister is, aki az Írókról 18, az ol
vasóktól pedig 15 krajcárt szedett. /30/ Az előbb már emlitett 
kerkaszentmiklési tanitó pedig tanításért külön semmit sem kapoct.

A negyedévi tandij mellett előfordult az évi tandijösszeg meg
állapítása is, ami például Zalaszentbalézs esetében tanitványonkén- 
ti évi 1 forint 40 dénár volt./31/

A tanításért Járt még természetbeni juttatás i8. Ez általában évi 1 kocsi tűzifa volt.

Arról, hogy a filiákból jártak-e be gyerekek és ténylegesen 
fizettek-e, csak kevés adat található. 1770-ben Bánokszentqyörqy 
tanítóját a filiák is " rendesen fizették ", akiről az összeírás 
meg i9 állapította, hogy " igy lói megél " /32/

A tanításért fix évi járandósága csak a balatonmagvaródí mes
ternek volt 1770-ben, aki azonban ’ ezt-évi 15" Torint ot - ,!~l< i rá- 
lyl elhatározásból " nem is a tanításért, hanem mint kiszolgált ob
sitos katona kapta. /33/ Hasonló fix évi fizetést kapott 1778-ban 
a szepetnekl mester, évi 25 forintot az alapítványból, melyet 
Batthyány Lajosné végrendeletilég, a szegény gyermekek iskolázta
táséra létesített. /34/
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A fizetés ennél lényegesen nagyobb részét - értékben is - Je
lentette a kántorságért kapott természetbeni és pénzbeni járandó
ság. Ezek között első helyen állt a ház, a hozzátartozó kerttel, 
illetve egyéb birtokhasználattal. Természetesen itt is akadt né- 
hány tanitó , akinek nem volt földhasználata. Bánokszentqyörqyön 
például sem földje, sem rétje, sem erdeje nem volt./35/ Az előbb 
emlitett balatonmaqyaródi mesternek is csak egy hold földje volt, 
amelyet a község lakosai műveltek meg, de a vetőmagot a tanító
nak kellett adni. /36/ Az alsószemenyei tanitó ugyancsak egy hol
dat kapott vetésre és egy holdnyi kertet használatra. /37/

A jövödelem Jelentős tétele volt a gabonajárandóság. Alsóral- 
kon a kántorságért 11 köböl búzát és rozsot vegyesen, a hBrango- 
zásért minden bevetett hold föld utón egy kéve gabonát kapott ./38/ 
Galambokon 18 köböl " variae spéciéi " gabonát és évi 15 kocsi 
tűzifát, a harangozásárt pedig minden bevetett hold föld után egy 
kéve gabonát / ez évi tiz köböl gabonát jelentett /. /39/ A gelsei 
mester 29 köböl gabonát kapott. / fele búza, fele rozs/, egy fél 
szekér tűzifát, egy szekér szénát a kert-, telek- és földhasználat 
mellett./40/ A kiskomáromi mesternek 30 köböl gabonajárandósága, 
a harangozásért a szőlősgazdáktól 6 urna bora, ezen kivűl évi 10 
kocsi fa járandósága volt. /41/

A kántori jövödelemhez tartozott a párbér és etóla Jövedelem 
is. Az előbb emlitett Kiskomárom tanitója párbér cimén páronként 
évi 3 krajcárt kapott, a temetésért 7 krajcárt, az éjszakai vir
rasztásért pedig 2 krajcárt. /42/ Pusztamagyaródon a lélekpénz 9 
krajcár, a temetési stóla 7 krajcár volt./43/

A harangozásért járó Jövödelmet általában külön jelölték, ami 
azt jelentette, hogy ez külön ” munkaköri kötelesség " is volt. 
Kerkaszentmlklóson a tanitó a harangozásért szüretkor minden szőlő 
után 3 krajcárt és 1 pint bort kapott. /44/ A szécsisziqeti ludi- 
magieter pedig a harangozásárt 5 harang után 5 kocsi tűzifát./45/

Rigyácon 1771-ben a harangozásért 3 köböl gabona Járt. Érde
kes, hogy 1778-ban a rigyáciak az esztereqnyei mesternek a haran- 
gozásért már nem gabonával, hanem 12 urna borral fizettek. /46/

Az összeírások szerint a tanitók 90 százaléka jegyző is. Az 
ezért kapott fizetést ugyancsak külön tűntetik fői az ősszeirások' 
és jegyzőkönyvek. így például az alsóralki mester 1771-ben a jegy
zői teendők ellátásáért évi 3 1/4 urna Bort kapott, Kiskomáromban 
pedig 4 forint 12 krajcárt, Merenyén és Galambokon viszont a jegy- 
zői teendők ellátásáért nem járt külön fizetség. /47/

Az 1777-es összeírás összesítve, forintra átszámítva rögzíti 
a tanitók jövedelmét. A szóródás meglehetősen nagy. A megye leg
jobban fizetett tanítója 1777-ben a szentpéteruri volt 163 forint 
66 1/6 dénár jövedelemmel. / 10 tanítványa volt /. Ennyi még a vá
rosokban sem volt. Tapolcán a mester jővödelme 162 forint 85 dénár 
/ 60 tanítvány /. Zalaegerszegen 142 forint 40 dénár / 50, néha 70 
tanítvány /, Kanizsán 135 forint 33 1/3 dénár / 30 tanítvány /volt 
a mester jövedelme. /48/ Nincs tehát összefüggés a tanulók számá
val. Ebből is látható, hogy az elsődleges az egyházi szolgálat volt.
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Bizonyltja ezt a homokkomáromi tanitó fizetése is, akinek a jövö- 
deIné 113 forint 47. 5/12 dénár volt, pedig csak 3 tanítványa 
volt, vagy az udvari / Csicsó filiéja / tanitó, akinek a szent- 
péterurihoz hasonlóan, ugyancsak 10 tanítványa volt, de a jövödel- 
me csak 23 forint 51 2/3 dénár volt. /49/

A megye két legrosszabbul fizetett tanítója 1777-ben a rigyá- 
ci / 10 forint 16 1/2 dénár / és a balatonmaqyaródl mester /1 2  
"Forint 95 1/3 dénár / volt. Igaz, ekkor tanítványa egyiknek sem 
volt. /50/ A megyei átlag 50 forint körül mozgott.
Lakáskörülmények

Az iskola megléte a legtöbb esetben nem jelentett külön isko
laépületet. A legtöbb községben az iskolamester lakásának egyik 
szobája volt az iskolaterem, sőt több helységben maga a lakás is 
egyetlen szobából állt és ez szolgált iskolateremként.

így például 1777-ben Dabroncon, GyömörSn, Góqánfán, Hányon, 
Szegváron. Sárosdon, Nyirádon, Cs'i'c's'óban, BucTaviTronVTio nostör a pa- 
tioan. Kapornakon, Pacsán, a tanitást is szolgáló egyetlen szobá- 
Dól azt is megjegyzik, hogy igen kicsiny. /51/

Külön iskolaterem a kapornak! .járásban 5 helységbon - Merenyo, 
Gelse, Kiskomárom, Pusztaszerdahely, SzentTészlóegyhéza - volt, A 
szántói .járásban 6 községben, a lövöiban Kerkaszentmikló3on ,Lenti
ben. Csesztreqen, Oabronakon, Belatincen és Alsólendvlm, ó t apol
cai járásban ugyancsak 6, egerszeg'i és' a muralTozlT j'áráeban ped'i'g""
2-2 helységben - Léqrád és Stridó. illetve Eqerszeq é3 Bánokszent- 
qyörqy - szolgálta £ülön iskolaterem a tanitást. /52/

Az épületek állaga nagyon változó volt. Viszonylag sok épüle
tet találtak “ sanyarú állapotban ”. Karosban például a mester 
“ nyomorúságos faházban " lakott. Pákán az összeirók a mesterházat 
lakhatatlannak tartották. /53/ Lakhatatlan, romos házban lakott 
Rumi István csehi mester is. /54/ Romos, egyetlen szobából álló 
házban lakott és tanított Vághy Ferenc rezi tanitó is. /55/

Kevés tanitó élt és dolgozott elfogadható körülmények között.
" Kényelmes " házban lakott az óhidi tanitó; 4 szobás, Festetics 
Pál által építtetett, uj lakása volt. Csuklícs Ádám keszthelyi ta
nítónak; 3 szobás, ugyancsak üj házban lakott / 1788^"ban / "Györkös 
Pál qelsei tanitó is. /56/

A legtöbb iskola és lakés a falvakban használatos, hagyományos 
építőanyagokból - fából és sárból - épült. Ilyen volt 1778-ban e 
zalaegerszegi iskola is. / 57/
A tanítók alkalmazása

A tanitót a legtöbb esetben a község, ritkábban a község és e 
plébános és esetenként a földesúr alkalmazta, de a felügyeletet 
mindenütt a plébános gyakorolta.

Helyzetükre jellemző volt a nagyfokú kiszolgáltatottság, sőt 
a megaláztatás is. 3ól példázza ezt a homokkomáromi tanitó esete is. 
1785. őszén, az őszi iskolai szünet idején a kanizsai alesperes és 
páter Strotzinger / a homokkoméromi ferences rendház adminisztrá-
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tora / írá9bell megkereséssel fordult Hertelendy Mihály kanizsai 
uradalmi fiskálishoz, hogy helyszíni vizsgálat után hozzon döntést 
a homokkomáromi tanitó Hoítzloppl József panaszában. / A tanitót 
ugyanis a község birtokosa a Batthyány uradalom alkalmazta/. A 
panaszban az állt, hogy a tanitó feleségét a ferences adminiszt
rátor elszerette. A fiskális ki is ment a helyszínre, kihallgatta i
a tanukat, összegezte a hallottakat és úgy döntött, hogy a tanitó 
panasza alaptalan. A páter ezek után követelte a tanitó azonnali 
távozását. Az érdekes az egész esetben, hogy a viszonyt a tanitó 
felesége vallomásában beismerte, amiért a fiskális az asszonyt 
vesszőzésre Ítélte, a tanitót pedig elbocsátotta. Erre a tanitó 
töredelmesen bocsánatot kért a feljelentésért és kérte, hogy hagy
ják meg állásában. /58/

I

Jegyzetek

/l/ Vecsey Lajos : A zalai népnevelés Mária Terézia uralkodásának 
utolsó évtizedében. Történetirás. I. évf. 1937. 192. old.
Zala megyei Levéltár / a továbbiakban ZmL. / Conscriptiones 
Universales 1770/71.

/2/ Vecsey s i.m. 162. old. ,
/3/ Kosáry Domokos : Népiskolák Magyarországon 1771-ben. Ped. Szem

le XXV. évf. 1975. 7-8. sz. 675. old.
/4/ Számitás alapja : Országos levéltár, Helytartótanácsi lt. /to

vábbiakban : ÖL. Htti. lt. / C. 99. Conecr. eccl. prov. et 
ludimag. R. sz. A.100. A.110. 1777.
Veszprémi Püspöki Lt. Can. Vis. 1778. / Továbbiakban : VPL / 
Can.Vis. 1816.
Szombathelyi Püspöki Lt. Can.Vis. 1778. / Továbbiakban : SZPL./ 
Can.Vis.1830.

/5/ SzPL. Can.Vis. Böle. Letenyei kér. V. 1830.
/6/ ZmL. Concr. Univ. 1770. Kapornaki nagyobb Járás. Ö. 46/84.
/7/ Barbarite Lajos : Nagykanizsa, Bp. 1929. 263. old.
/8/ VPL. Can.Vis. 1788. A-8.-14. Felső Rajk.
/9/ Vecsey : i.m. 176-178.old.

/10/ ZmL. Conscr. Univ. 1770. Karprnaki nagyobb J.O. 46/84. Kiskomé- 
rom.
- OL. Htti lt. A.ta.fund.lad. E.Fasc. 12.1.197.old. 1771. Kis- 

Komárom.
- Vecsey : i.m.
- OL. Htti.Lt. C.99. Concr. eccl. prov.pár.et ludimag. 1777. 

R.sz. A.100.

/II/ Uo.
/12/ 01..Htti. lt. Conscr.eccl.prov. pár. élt ludimag. C. 99. R.A. 

100. A.110. 1777. A felsorolt helységek.
/13/ Uo. a fels.helys.
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/14/ Uo. Nyirád
/15/ ZnL. Conscr.Univ.ö. 46/27. 1770. Opp.Tapolca
/16/ OL.Htti. lt. Conscr. prov.par. et ludimag. C.99.R.SZ.A.100 

□abroncz, Kapolcs.
/17/ Uo. Szent Grotth, Kékkút.
/18/ OL.Htti. lt. Acta faud. Lad. E.Fa9c. 12/1. 194-195. old.
/19/ Uo. 200. old. Alsó Rajk.
/20/ Uo. 196-197. old. Galambok 
/21/ Vecsey : i.m. 167.
/22/ OL.Htti. lt. Conscr. prov.par. et ludimag. C.99. R.sz. A.100.

A felsorolt helységek j ZmL. Conscr.Univ. 1770/71.ö. 46/84.,
8 46/89; ö. 46/4.

/23/ ZmL. Conscr. Univ. 1770. 0.46/102. Muraközi j.Nedelic. SzPL.
Can.Vis.Szilyana 483. old. 1778. Tót Szent Márton

/24/ SzPL. Can.Vis.Szilyana 1778. 438. old. Tót Szent Márton.
/25/ ZmL. Conscr. Univ. 1770. 0. 46/47. Szent Miklós.
/26/ OL.Htti. lt. Acta fund. Led. E. Fasc. 12.1. 215. old. 1771. 

Puszta Magyarad.
/27/ Uo. 197. old. 1771. Kiss Komárom
/28/ SzPL. Can.Vis. Szilyana 1778. 505. old. Bánokszentgyörgy 
/29/ Uo. 522. és 568. old. Páka.
/30/ Uo. 688. old. Pusztamagyarad.
/31/ ZmL. Conscr.Univ. 1770. Kapornaki kisebbj. 0. 46/89. Szent 

Balázs.
/32/ Uo. Bánok Szent György
/33/ Uo. Kapornaki nagyobb J. 0. 46/84. 1770. Balaton Magyarad 
/34/ SzPL.Can.Vis. Szilyana. 177B. 461. old. Szepetnek.
/35/ Uo. 505. old. Bánokszentgyörgy
/36/ ZmL. Conscr. Univ. 1770. Kap. nagyobb j. 0.46/84. Balaton Ma

gyarad.
/37/ Uo. Alsólendvai ós lenti urad. 0. 46/57. Szemenye.
/38/ OL. Htti. lt. Acta fund. Lad. E.Fasc. 12. I. 200. old*
/39/ Uo. 196-197. old. Galambok
/40/ ZmL. Conscr.Univ. 1770. Kapornaki kisebb j. 0.49/89. Gelse.
/41/ 0L.Htti.lt. Acta fund. Lad.E. F«sc. 12.1.197. old. 1771. Kis 

Komárom.
/42/ Uo.
/43/ Uo. 2/5. old. Puszta Magyarad.
/44/ SzPl. Can.Via. Szilyana. 1778. 353. old.Szent Miklós /Kerka/
/45/ 01. Htti. lt. Acta fund. Lad.E.Fasc. 12 1.225.old. 1771. Sechi 

Szigeth
/46/ Uo. 216. old. 1771. Rigyácz. SzPL.Van.Vis.Szil. 483. old. 1778. 

Rigyácz.



»
/47/ OL.Htti. lt. Acta fund.Lad.E.Fasc. 12.1.1771. a felsorolt 

községek.
/48/ OL.Htti. lt. Conscr. prov.par.et ludimag. C.99. R.A.100.

1777. a felsorolt helységek.
/49/ Uo. Udvari / Csicsó fii./
/50/ Uo. Rigyócz, Balaton Magyarad.
/51/ Uo. a felsorolt községek.
/52/ Vecsay s i.m. 171.old.
/53/ OL.Htti. lt. C.99. Conscr.prov.par.et ludimag. R.sz. A.100

1777. Karos, Páka.
/54/ Uo. Csehy / Sümegcsehi /
/55/ Uo. A.110. Rezy
/56/ Uo. A 100. Ohid, A 110. Oppidum Keszthely VPL.Can.Vis. 1778.

A.8.14. Gelse
/57/ Dr.Degré Alajoa-Or.Simonffy Emil : A Zalaegerszegi Központi 

Elemi Iskola története / 1690-1949./ Zeg. 1975. 8.old.
/58/ OL.Batthyány családi lt. P. 1322. Körmendi Közp* lg. ir. R.sz. 

180 NO 85.Föl. 11-12. 1788.
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István KOTNYEK :

Dle Arbelt und die Lebensverháltnisse dér Lehrer im Bazirk Zala 
in dér Zeit zwischen den beiden Verordnunqen Ratio Educationis 
/ 1777-1806 /

Die erste umfassende Rechtsordnung des ungarischen Schul- 
wesens gab es 1777, nach Erlaj3 dér ersten Ratio Educationis. Noch 
vorher, im Oahre 1770, verordnete dér Statthalterrat die Registrie- 
rung dér Lehrer und dér Schulen. Laut dieser Landesregistrierung 
wurden in den 519 Ortschaften des Bezirks Zala 146 Schulen bzw. 
Schulmeister aufgeschrieben. Das bedeutete, da/3 Schulen nur in 
28,1 % dér Ortschaften im 8ezirk Zala zu finden waren, beinahe 
ausschlieplich in den Ortschaften dér Pfarren, in den " Matern “.
Bis zűr Oahrhundertwende / 1806 / erhöhte sich die Zahl dér Schulen 
schon auf über 170.

Die meisten Lehrer unterrichteten Schreiben, Lesen und Reli- 
gion; Rechnen wurde im ganzen Bezirk nur in vier Ortschaften - in 
Egerszeg, Tapolca, Alsólendva und Szécsisziget - unterrichtet und 
in einigen Schulen auch noch die Elemente dér lateinischen Sprache.
Im Jahre 1777 gab es Rechnenunterricht schon in 14 Schulen. Im Ver- 
háltnis war die Zahl jener Schulen gro)3, wo dér Meister keinen ein- 
zigen Schüler hatte, wo al9o gar kein Unterricht stattfand.

Allé Registrierungen werteten die Arbeit dér Schüler in dér 
Schule ziemlich wortkarg. In vielen Falién wurde die Modernisierung 
des Unterrichts empfohlen, und auch das nur auf gewisse Lehrgegen- 
stánde - wie auf das Rechnen - eingeachrankt. In mehreren Falién - 
nie in Alsőrajk und Nagyrécse - hielt die Registrierung die Arbeit 
des Lehrers auch in dem Fali für gut, wenn er nicht einmal 
unterrichtet hatte.

Die wichtigste aujBerschulische Arbeit dér Lehrer bestand aue 
kirchlichen Oiensten : sie waren Kantorén, Glöckner, Nachtwáchter 
usit., daraus stammte dér gröpte Teil des Einkommena. Dér andere,

weltliche ” Nebenberuf war, dap einige von ihnen auch Notare waren.
Das Einkommen dér Lehrer bestand aus dem Lehrgeld für die 

Unterrichtstátigkeit / 15-25 Kreuzer im Vierteljahr / und genauso 
aus dem Brennholzbezug, für die kirchlichen Dienste aus Getreide- 
und Stolabezug, für die Tátigkeit als Notar aus einem Gehalt, aus 
Grundstück,- und Ackerfeldbrauch und aus Weiderecht. Die 
Registrierung im Oahre 1777 stellte das Gesamteinkommen dér Lehrer, 
auch in Geldwert ausgedrückt, fest, dessen Durchschnitt im Bezirk 
eine Summe ura 50 GuldenKbetrug. Dér am besten bezahlte Lehrer des 
Bezirks war derzeit dér Lehrer in Szentpéterúr / 163 Gulden und 
1/6 Dinár /, dér am schlechtesten bezahlte dér in Rigyác / 10 Gulden 
16 1/2 Dinár /.

Die Schule war in den meisten Falién kein selbstándiges Ge- 
báude, sondern ein Zimner, oder das einzige Zimmer dér Wohnung des 
Lehrers diente auch als Schulzimmer.

Den Lehrer stellten in den meisten Falién die Geraeinde, dér 
Pfarrer oder dér Gutsbesitzer an, die Aufsicht über ihn übte aber 
immer dér Pfarrer aus.
* Gulden iát 1 ?orint, 1 Forint =* 100 dénár /Dinár/, 1 Porint = 60

krajcár /Kreutzer/



Tóth István

A felvilágosodás gondolatvilága a pécs - baranyai irodalomban

Európa-szerta az öntudatra ébredő ember századának nevezik a
XVIII. századot. A descartes-i analizis és a locke-i érzékelés 
tanából olyan új módszerek és új eszmeáramlatok sarjadnak, amelyek 
az irodalomnak szigorú normákba szorításával megszülik az esztéti
ka önálló tudományát, küzdenek a megismerés, az Ítéletek, az em
beri egyenlőség és szabadságjogok érvényesüléséért.

E század, a felvilágosodás százada, az erős kötöttségű hazai 
nemesi értelmiségi réteget nehezen tudja a Dayka Gábor által "vas
századi sötétség ”-nek nevezett szellemi állapotokból fölrezzente- 
ni. Mégis akadnak, akik a hagyományok megőrzésén túlmenően vállal
ják az új eszmék és ismeretek terjesztését ; akik a felvilágosodás 
eszmehatására rádöbbennek a korszerű, új nemzeti programot adó 
tervek kialakításának és megvalósításnak szükségességére, vagyis 
a francia felvilágosodás színes eszmevilágától áthatottan nagy ér
zelmi intenzitással fogalmazzák meg a hazai fejlődés követelménye
it is. ” E szó Hazafiuság - írja Bessenyei György - oly kötelessé
geket tészen, mely alól a világon semmi némü dolog, ok, idő, al
kalmatosság fel nem szabadíthat. A Hazáról., melybe legelőször na
punknak világát megláttad, melynek gyümölcsével, tejével, törvényé
vel, védelmével egész ifjúságra, emberi korra hozattál, mi módon 
mondhatsz le, és az ahhoz való kötelességről is. " /l/ Hasonlóan 
nyilatkozik Batsányi Dános is a Magyar Museum bevezetőjében : “ A 
mi íróinkat nem nagyjainknak megkülönböztetése, nem a jutalom, nem 
az elhiresedés, hanem egyedül csak közhaszonnak keresése s a hazá
nak szerelme gerjeszti. " /2/

Ugyanakkor sajnálatos, hogy a hazai szellemi megmozdulások i- 
gen gyakran elfojtódnak, vagy nem kerülnek realizálásra. Bessenyei 
még csak 38 éves, midőn bécsi állását elveszítve a Berettyó nádasai 
közé kényszerül menni bihari remetének olyan tudattal, hogy művei 
kiadatlanok maradnak. Batsányi János fiatalon belesodródik a Marti- 
novics-összeesküvésbe, és linzi számkivetésre láncolva nem tud ré
szese lenni a hazai küzdelmeknek. Kármán József, e fiatal kiváló i- 
ró és társadalompolitikus részvétlenség miatt megszünteti folyóira
tát, s elmegy vidékre meghalni. A kufsteini börtönben szenved ki 
Szabó László, míg Kazinczy Ferenc ugyanott skorbutot kap, a aggas
tyánként tér haza.

Mindezeket csak azért említettük, hogy az ellentmondásaiban is 
Jelentős ekkori magyar irodalom kibontakozási nehézségeire rávilá
gítsunk, s még inkább érzékeltessük a pécs-baranyai vonatkozásban 
méginkább kiütköző ellentétes erők küzdelmét.

Pécs városa a XVIII. században és később is erősen katolikus 
város : földesura, főispánja a pécsi püspök, aki feudális főúrként 
gyakorolja a városok, megyék feletti hatalmát. Ennek ellenére a tár
sadalmi átalakulás folyamata Pécsett is megindult. ” Az erudíció- 
ban, a műveltség eszményében már erőteljesen jelentkezik a " vilá- 
giság és poétaság " igénye, a hivatalos fórumokon azonban még egye
lőre az egyházi ellenőrzés érvényesül döntően "- írja Mezei Márta.
/ V
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Miként a humanista műveltség legnagyobbjai között éppen Pé
csett akadunk a klérus olyan kiváló képviselőire, mint Janus Pan
nonius vagy Szatmáry György és köre, akként a felvilágosodó és 
elvilágiasodó szellemi műveltség pécs-baranyai letéteményesei kö
zött is rábukkanunk egyházi személyekre.

Ezek között is első helyen kell megemlékeznünk Klimó György
ről, akit Mária Terézia 1751-ben pécsi püspökké és Baranya - Tol
na megye örökös főispánjává nevezett ki. Ez a jobbágyszülők gyer
mekeként főpapi méltóságra emelkedett kiváló képességű ember a 
nagy humanista elődök szellemében igyekezett munkálkodni. Nagy 
gondot forditott az ifjúság nevelésére, iskolák és egyéb építke
zések létesítésére. “ Minden törekvésem végső célja - írja -.hogy 
Pécsett egyetemet állíttassak fel. " /4/

Pécsett 1773-ig nem volt könyvnyomda. Klimó György az, aki 
1772-ben Engel József könyvnyomdászt Pécsre hívja, majd közbenjá
rására Engel 1773. február 5-én megkapja a királyi engedélyt a le
telepedésre és a nyomdaalapításra. /5/ Klimó, Engel nyomdáján ki 
akarja adatni elődjének, az erotikusnak és obscénnek mondott Ja- 
nus Pannoniusnak verseit is. Koller Józsefet és Szalágyi / Sala- 
gius / Istvánt történetírásra serkenti. Utóbbi müve ajánlásában 
el is ismeri, hogy Klimó “ újra meg újra buzdította és ösztönöz
te honfitársaink isikét, hogy fogjanak neki ennek a munkának." A 
nagy mecénás halála évében, Í777-ben meg is jelent Szalágyi-Sala- 
gius nagyjelentőségű müve : Oe statu ecclesiae Pannonicae. /6/

A cseh historiográfia egyik kiválósága, Gelasius Dobner./7/
1768-ban megjelent Monumenta Hiatorica Boemiae művét nemcsak Kli- 
mónak ajánlja, de müve előszavában nagy lelkesedéssel szól a pé
csi püspök nagy tudásáról, ékes beszédroodoráról, bőkezűségéről.
Azt is megemlíti, hogy sohasem szégyellte egyszerű származását, 
nagyszerű karrierje csúcspontján is szerény, közvetlen modorú em
ber tudott lenni.

Mintegy 15.000 kötetes könyvtára a kortársak véleménye sze
rint * édes Hazánk minden egyes Könyvtárjait felülhaladja ". Könyv- 
anyaga igen sokrétű volt, korának majdnem minden tudományágát át
fogta. /8/ Mezei Márta megjegyzése szerint és természetszerűleg
■ valamennyi könyvtárban dominál a teológiai anyag, de emellett 
már különböző gyűjtemények is találhatók : a pécsi püspöki könyv
tárban például természet rajzi ritkaságok, kódexek, történelmi mun
kák./9/ Ehhez még hozzátehetjük, hogy több példányban is megtalál
ható Klimó könyvtárában Diderot és társai nagy vállalkozása : az 
Enciklopédia nyolc kötete. Bacon 1694-es Cartesius Descartes 
17il-es, Helvetius 1777-í kiadású munkája ; Voltaire, Kousseau, 
Montesquieu több müve szerepel.

E nagyhorderejű könyvtárt Klimó 1774-ben megnyitotta a nagy- 
közönség számára is, és e ténnyel nemcsak az ország első nyilvá
nos könyvtára létesült, hanem egyúttal a felvilágosodás eszméinek 
megismerésére és befogadására is lehetőség adódott.

A közkönyvtáron kivül a felvilágosodás eszméinek másik szó
széke volt Pécsett az akadémia. Fölállításának gondolatát Baranya 
vármegye karai és rendjel a XVIII. század közepén kezdték szorgal
mazni. Az 1751. március 15-én tartott megyei közgyűlésen a követek 
azt az utasítást kapták, hogy az országgyűlésen az akadémia felól-



litását szorgalmazzák. Klimó püspök is elhatározta olyan főiskola 
fölállítását, amelyen a teológián kívül kánonjogot, egyháztörté
netet, filozófiát és matematikát lehetett volna nyilvánosan elő
adni. Tervét azonban 1777-ben bekövetkezett halála megakadályoz
ta. /lo/

Nyolc év múltával, 1785-ben Batthány József prímás és Pálffy 
Károly udvari kancellár helyt adott a kérésnek, s a győri akadé
miát Pécsre helyezték, ahol is 1785. november 2-án Teleki József 
tanulmányi főigazgató ünnepélyesen meg is nyitotta. Győr azonban 
nem nyugodott bele akadémiája elvesztésébe, s pár év múlva már 
híre Járt, hogy Győr visszaköveteli elvesztett akadémiáját. A győ
rieknek Jól Jött az országos port fölvert un. Oelling-eset, s 
koncentrált támadást intéztek Pécs ellen az akadémia visszaszer
zésére. Kérésüket a kir. kancellárián keresztül József nádor elé 
terjesztették. A nádor 1801 november 21-én Budán kelt véleményes 
jelentésében nyilatkozott a kancellária 1801. augusztus 31-i föl
terjesztésben foglaltakra. A fölterjesztés cime : ” A tanulmányi 
és irodalmi regnikoláris deputéció munkálatairól. " Ennek 3. pont
ja foglalkozik azzal a javaslattal, hogy " az akadémia Pécsről 
Győrbe legyen áthelyezve annál is inkább, mert a nemesség Győr kö
zelében gyakoribb, mint Pécsett, és Győr városa azt is felajánlot
ta, hogy az akadémiának áttelepítéséhez és visszaállításához szük
séges épületeket és költségeket a sajátjából fedezi . " /ll/

A nádor egyetértett a javaslattal, s ezért az államtanács még 
ugyanezen év decemberében elrendelte : " A pécsi akadémia vissza
helyezendő Győrbe, s minthogy ez nagyon közel esik Pozsonyhoz.meg
fontolandó, nem kellene-e a pozsonyi akadémiát Nagyszombatba át
helyezni. "

Baranya megye vezetői értesülve arról, hogy Győr az akadémia 
visszahelyezését kérelmezi, kissé megkésve, 1802. április 3-i föl
terjesztésükben az akadémia Pécsett való meghagyását szorgalmazták. 
Érvül felhozták, hogy az 1367. évi egyetemalapitó diploma Pécset 
a tudományok ápolására alkalmas helynek jelölte s Pécs évek hosszú 
során át a tudományok empóriuma volt, és az országban levő akadé
miák célszerp elhelyezési szempontjai is Pécs mellett szólnak. Le
vegője tiszta, vize egészséges, az akadémia épületei a tanulmányi 
alapnak sok pénzébe kerültek. A városnak van nyilvános könyvtára, 
könyvnyomdája, s az akadémiai fiatalságnak alkalma nyílik a ma
gyar, a német és az illyr nyelv megtanulására. /12/

Mindezek az érvek azonban hiábavalóknak bizonyultak. Még so
kan emlékeztek arra, hogy a pécsi akadémián a felvilágosult szel
lemiség tanait hirdették, s igy az akadémia az 1802. május 28-én 
kelt legfelsőbb döntés értelmében Győrbe került vissza - az áthe
lyező okirat szerint : " köztekintetekből “.

Mielőtt e “ köztekintetekkel " foglalkoznánk, ejtsünk néhány 
szót a felvilágosodáskori felsőoktatásról.

Ami.,or a Jezsuita oktatási rendszer a rend felfüggesztésével 
megszűnt, a katolikus oktatásügy felügyeletével eleinte a püspökö
ket bízták meg. Nemsokára azonban Bécsben ezt nem látták jónak, s 
létrehoztak egy külön udvari tanulmányi bizottságot, a Studien-Hof- 
Comission-t, amely egyrészről nem engedte meg a hallgatók külföld
re menetelét, másrészről külföldről - éppen az előbbi cél elérésé- 
re . nevee tanárokat szerződtettek.
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így került Magyarországra Deliing János, müncheni tudós, aki 
Pécsre, inig Kreil Antal a pesti egyetemre került. Tichy István 
Kassán lett tanár. Mindhárman ismerték a korabeli felvilágosodás 
filozófiai tanait, erősen kantiánus, pantheista nézeteket vallot
tak. Tichy 1792-ben névtelenül kiadott munkájában a sajtószabad
ságért szállt sikra. /13/

A klérus erősen fájlalta, hogy az oktatás, az iskolák ügye
kicsúszott a kezükből, mert - szerintük - amig a szerzetesrendek 
és a püspökök voltak a felettes hatóságo':, addig a tanárt " egy
intésre el lehetett távolítani a helyéről. ”. /14/ Mióta az ud
var kezébe került az iskolák irányítása és ellenőrzése, a tanszé
kek betöltésének joga, magas fizetést adnak ugyan a tanároknak,
de a világias irányzat jut felszínre. Jellemző erre Somogyi Dá
nos államtanácsosnak 1806. május 27-én Bécsbe, József nádorhoz in
tézett jelentése : " Dasjenige, was dér Ungenannte von dér

Sittenlosigkeit und Ausgelassenheit in dér 
Stadten Pest und Ofen anführt, ist leider! 
nicht soviel die Sünde des Orts, als dér 
gegenwártigen Zeit : Illiacos intra muros
peccatur et extra. Dér Ursprung dieses Obels
ist die Verachtung dér Religion, die Mutter
aller Immoralitát. Dies hat bei uns die
Pressfreiheit, das Toleranzedict, die Auf-
hebung dér geistlichen Orden, die Entweihung 
dér Kifchen und Verwendung zu Theatern 
verursacht ; zűr Erziehung dér Jugend werden 
schlechte Lehrer, als z.B. Deling und Krail 
etc. aufgestellt, den katholischen Schulen 
acatholísche Oberstudiendirektoren gegeben..1*

Mindezeknek a hibáknak a kiküszöbölésére a következőket javasolja 
az államtanácsos :

” /.../ die bessere Erziehung des Clerus, die 
zum Unterricht dér Jugend abzweckende Wieder- 
einführung geistlicher Orden und Dotirung 

derselben etc. / Wollte Gott ! dass auch die 
Gesellschaft Jesu hátte wieder hergestellt 
werden können !!- /, dann die strenge Disciplin 
in Schulen, die genauen Andachts- und Religions- 
übungen und andere mehrere, welche uns hoffen 
machen, dass nach Vorübergehen des Gewitters 
heller Sonnenschein erfolge. ” /15/

A jelentés tehát az erkölcstelenség okát főként a sajtószabad
ságban, a türelmi rendelet kiadásában, a szerzetes rendek megszün
tetésében, a templomok színházakká alakításában és abban látta,hogy 
az ifjúság nevelését rossz tanítókra, mint pl. Delingre és K>-ail- 

ra bízták. "
Ki ez a Deling és Krail, helyesebben Deliing és Kreil ?
Deliing János 1764-ben Münchenben született, és 1788-tól 1790- 

ig a pécsi akadémián a filozófia tanáraként Kant tanait hirdette.



- 63 —

Nem sokóig. Az akadémia akkori igazgatója, Novák Krizosztom, be- 
nedekrendi apát följelentette Őt a kir• kancelláriánál ateista 
tanok hirdetése miatt. A nagy port fölvert ögy végűi Deliing ál
lásából való elbocsátásával ért véget. József főherceg később,
1795. okt. 7-ón Budán kelt felterjesztésében bizonyos fokig védel
mébe vette Deliinget : ”/.../ und niemals gefunden, dass Deling 
ein Schurke sei. " /16/

Az ügy azonban ezzel még nem ért véget. A Münchenbe vissza
tért Deliing leveleket irt pesti barátjához, Kreil Antal egyetemi 
tanárhoz, s ezekkel bajba sodorta őt. Az egyik levélben p.o. ezt 
irta : “ Magyarországon nincs tulajdonképpen filozófia, csak teo

lógia, s ez utóbbi is olyan, amilyen ott lehet, ahol nincs 
filozófia. "

Kreil ellen vádat emeltek, hogy 1790-től kezdve fenntartotta 
kapcsolatát Deliinggel, továbbra is " a kanti filozófiát követi, 
egy ateistát, az igaz hitnek természetes ellenségét. " Ráadásul 
még a Martinovics perben tett vallomása alapján fölforgató tevé
kenységgel is vádolták, de ezt nem tudták rábizonyitani.

A vizsgálat végső eredménye : Deliing legbuzgóbb követőjét, 
Kreil Antal pesti egyetemi tanárt a legfelsőbb kézirat nyugállo
mányba helyezte, és meghagyta a kir. kancelláriának azt is, hogy 
őt és hasonló gondolkodású társait / a mér említett Tichyt, Kopplt, 
Törököt és Pillért / kisérje figyelemmel, és ha velük szemben bár
mi gyanú is fölmerülne, azt tüstént jelentse. Egyúttal azt is ki
mondották, hogy a tanszemólyzetet - megbizhatóságuk ellenőrizheté- 
se végett - először csak egy évre szabad alkalmazni. /17/

Dellinqet a pécsi akadémiára Teleki József tanulmányi főigaz- , 
gató hivta meg, aki az 1785-ben Győrből Pécsre került akadémiának 
első főigazgatója volt. /18/ Ő is felvilágosult ember hirében ál
lott. 19 éves koráig Bőd Péter tanitványa, majd a baseli és a 
leydeni egyetem hallgatója. Külföldi útjairól hazatérve táblabiró. 
majd ugocsai főispán lett, s e székből került Pécsre. Voltaire és 
Rousseau tanitványának tartották. /19/ Testvérhuga halálára irt 
elégiája mély gondolatokban bővelkedő bölcselő költemény, amelyért 
kortársai elnevezték őt a magyar Boileaunak. Tanitó verset irt a 
vallási türelemről és II. József csószár halhatatlan érdemeiről. 
Kazinczy Ferenc más képet fest róla feljegyzéseiben : “ Szidta a 
jakobinusokat s az Égalitét és pereziflirozta azokat, akik a ne
mest paraszttá vagy pedig a parasztot nemessé tenni akarták...." 
Kitünően irt franciául, a nyugatról érkező szellemi áramlatokat a- 
laposan ismerte, a forradalmi gondolatok ellen azonban állhatato* 
san küzdött. Pécsi akadémiai álláséból való távozása után hozzá, 
a reformátusok egyik vezetőjéhez intézte dicsőítő énekét a kor 
ismert költője ós nyelvésze, Révai Miklós ezerzetestanár.

Mindebből arra következtethetünk, hogy Teleki József, akinek 
családjához tartozott Teleki László és Teleki Sámuel, az ellent
mondásokkal telitett kor élénk figyelője, de nem aktiv harcosa volt.

A pécsi akadémián működött egyideig Ivánkay Vitéz Imre, Ka
zinczy és Dayka költőbarátja, akinek verseit 1790-ben a Kazinczy 
óital Széphalmi Vince álnéven szerkesztett Orpheus ie közölte.
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A pécsi egyházi körök irodalomszeretetét bizonyítja az a kö
rülmény, hogy a Debreceni Grammatika megjelenését nagyban előse
gítette a pécsi nagyprépostnak, Nunkovics Györgynek 1730-ben ado
mányozott harminc aranya. Az is figyelemre méltó, hogy a pécsi 
püspöki könyvtár igazgatóját, Vizer Ádám dános filozófiai és ká
nonjogi doktort, több könyv szerzőjét Rájnis József köszöntötte 
verssel. Vizer Adám Pécsett született 1743. december 28-án és e 
városban is halt meg 1803. február 7-ón.

Mohácson született Szalágyi - Salagius István 1730. december 
22-én, és Pécsett halt meg 1796. október 27-én. E kiváló helytör- 
ténetiró református szülőktől származott ugyan, de teológussá vál
va egyetemi tanulmányait kiváló eredménnyel fejezte be Rómában. 
Kétszeres doktorként egyideig Pécsett tanárkodott. Pécsett jelent 
meg nagy feltűnést keltett két munkája : a De Statu Scclesiae 
Pannonicae / Pécs, 1777-1784. / és a De columna milliaria ad Budám 
nuper reperta / Pécs, 1780. / /20/.

A kulturális megújhodás együttjárt a felvilágosult nemzeti 
törekvésekkel : a polgárosulás megtermi a magyarnyelvű sajtó irán
ti igényt, a kezdetleges szépprózai törekvéseket. Az olvasók je
lentékeny része számára sokáig Mészáros Ignác Kárt igám cimü regé
nye jelenti a prózairodaimat, de feltűnik egy, Szinnyeí által Ba
ranya megyei származásúnak vélt iró, költő és műfordító : Kónyi 
János, a " magyar hazának együgyű hadi szolgája ", aki maga is i- 
rodalomrajongó. Strázsamester volt, aki saját vallomása szerint 
Szigetváron katonáskodott, s midőn 12 évi szolgálat után leszerel
ték, minden bizonnyal Pécsett telepedett le. Legalábbis erre utal 
az a körülmény, hogy két munkáját a pécsi Engel Nyomda adta ki.
1792 utánról nincs adatunk róla. /21/

Kónyi Jánost irodalmi munkásságában nem vezette művészi tuda
tosság. Elsősorban szórakoztatni akart. Nehéz szolgálata után 
fennkölt és divatos szerzők müveit forditgatta a népihez közelálló 
stílusban. Népi komikummal átitatott írásaival olvasóközönséget 
tudott teremteni maga számára, bár Bessenyi A filozófus egyik je
lenetében bárdolatlan szolgák olvasmányaként tünteti tel írásait. 
Kónyi mitsem törődött ezzel, ő a- közönséget és nem az írókat akar
ta meghódítani. És az sikerűit is.Mesterkéletlen stílusban irt Vár
ta mulatság című " tündéres és ritka története " négy kiadást ért 
meg. Népies észjárását tükrözi A mindenkor nevető Demokritus cimü 
adomagyüjteménye, amelyet az 1815-i Szent Győrgy-napi vásárra ha
todszor nyomtatott ki a budai Landerer Nyomda. /22/

Kónyi irodalmi, nyelvi értékeit még ma is gyakran félremagya
rázzák. Nem veszik figyelembe p.o., hogy a szórakoztatáson túl más 
célja is volt. Küzdött az elmaradott falu népének gazdasági és 
szellemi fölemelkedéséért. Ezért németből magyarra fordítja Tesse- 
dik Sámuel müvét, amelyet “ A parasztember Magyarországban micsoda 
és mi lehetne; egy rendbe szedett falunak raizolatiával egyetemben" 
címmel adott ki.



1779-ben Zrinyi Miklós Szigeti veszedelme után négyes rimü, 
tizenkettes strófákban verset ir Magyar Hadi Román, avagy Gróf 
Zrinyi Miklósnak Szigetvárban tett vitéz dolgai címmel. /Í2./

A szigetiek hősiességének megirására a következők serken
tették : * Én felindulván, egyszersmind Sziget várban lakó laká
som arra ösztönzött, hogy ama Magyar Hektórnak, Zrinyi Miklósnak 
jeles történeteit és a pogányok ellen való vitéz maga viselését 
a régi hamvából megujitsam; melly is már hazánkban igen megfo
gyatkozott. ”

Kónyi verses munkája azért is külön figyelmet érdemel, mert 
a felvilágosodás eszmekörében a barokk cikornyák helyett a világi 
életfelfogás stilusát tükrözi. Müvében Zrinyi, a szigeti hős e- 
gyedileg nem kiemelkedő alak, csak seregével együtt nagy. Zrinyi 
csak a szigetiek hősi áldozatvállalásával együtt képes megvíni tö
rök elleni harcát. Ez a gondolat jut kifejezésre Zrinyi buzditó 
beszédében is :

Az idő vénséqe nem bont ja hirünket ;
Maradékink áldják kiontott vérűnket.

Kónyi nyelve itt is izes, zamatos, könnyen érthető. Kedveli 
a költői képeket : Zrinyit a szultán " sárkány-téjjel tartott ka- 
ur"-nak nevezi; Ouranits " hiába vásétja nyelvét” ; Badankovics 
” lesózott egynehény agát"; Kerecsényi árulónak pedig ” hosszú 
nyakát istránggal megmérék “.

A lassan kibontakozó népi irányzat Íróink egy részét elve
zette a köztársasági mozgalomhoz. " A magyar jakobinusok - irja 
Pándi Pál - a polgári átalakulást, a feudalizmus és az abszolutiz
mus megsemmisítését, független demokratikus polgári köztársaság 
megteremtését tűzték ki célul."

Ezeknek az eszméknek volt hirdetője Batsányi Dános, a tapol
cai saru-varga fia, aki eszméiért sok hányattatás, várfogság után 
Linzbe került száműzetésbe. Itt a hazai irodalmi körökkel való 
kapcsolata meggyengül, lassan kezdik elfelejteni.Egy, csak egy jó
barát tart ki mellette mindvégig : a szigetvári hősnek, Juranics 
Lőrincnek ivadéka ; Duranics László, pécsi nagyprépost.

Duranics László a vele csaknem egykorú Batsányival a keszthe
lyi középiskolában ismerkedett meg. Mindketten a " syntaxista "
/ nyelvtani / osztályba jártak. Ez a barátság hatvan éven ót tar
tott, noha |többé nem találkoztak egymással - csak levelek utján. 
Duranics büszke volt arra, hogy egyedül ő levelezik Batsányival. 
1823 augusztusában egy kaposvári gyűlésen elmondotta, hogy levele
zik Batsányival. Arra azonban nagyon ügyelt, hogy mindig ártat
lan " tudományos dolgokról levelezzenek. Egyszer ekként figyelmez
tette Batsányit : " Vigyázz barátom, hogy amely nem levélbe való, 
kimaradjon írásodból. " Szerette volna, na megszűnik Batsányi szám- 
kivetettsége, bízott abban, hogy " a kegyes fejedelem Linzbül Ma
gyarországba való bejövetelét " megengedi. Batsányi azonban rezig
náltén válaszolt : " Én megelégszem sorsommal, halandó embertől 
nem kérek semmit. " /24/

Duranits ebbe nem nyugodott bele. A száműzött érdekében irt 
teleki Józsefnek, az egykori pécsi akadémiai főigazgatónak, most 
már koronaőrnek Pozsonyba. Teleki ezt irta vissza : " Batsányi Oá-
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nőst mint költőt és magyar írót senki sem tiszteli jobban, mint 
én, tiszta szivemből fájlalván tőlünk való kirekesztését. De... 
a Karok és Rendek csak akkor szoktak cselekedni, ha maga a sze
mély, kit a dolog illet, esedezik, vagy ügyét egyik vagy másik 
törvényhatóság ajánlja. " S mivel a személy nem esedezett, Bat
sányi hazahozatala ügyében ennél több nem is történt.

Batsányi nemcsak jóbarátot talált Ouranitsban, hanem mecé
nást is, aki 130 lapnyi terjedelmű verses kötetét 1827-ben 400 
pengőforintért kinyomtatta. Rövidesen megjelent a második, bővi- 
tett kiadás is a következő ajánlásokkal : " Főtisztelendő 3ura- 
nics László pécsi kanonok urnák, több vármegyék táblabirájának, 
mint legrégibb szives jóbarátjának küldi és ajánlja a szerző."

Juranitsnak Batsányihoz irt leveleiből / 1822. nov. 2.,
1828. február 16. / tudjuk, hogy tüzes magyar embernek tartotta 
magát. A magyar viselet terjesztését, a magyar nyelv ápolását, a 
magyar könyvek olvasását igyekezett előmozdítani. Büszke volt, 
arra, hogy a magyar papok mentésen, kalpagosan járnak, még a 
veszprémi és a pécsi káptalan is igy vonul a templomba. Könyveit
- a magyar nyelvüeket - főleg a lányoknak ajándékozta el, hogy 
szokjanak hozzá az olvasáshoz. Állandóan vásárolta az Aurorát és 
a Tudományos Gyűjteményt. " A magyar riftekbe szinte szerelmes 
voTt " - írja róla Szalay Antal, a kortárs.

Tisztelte az élő és elhunyt jeles férfiakat. Legnagyobb ki
rályfinak szto Lászlót, legnagyobb hazafinak Hunyadi dánost, leg
nagyobb papnak Pázmány Pétert tartotta. Az élők közül pedig Széch
enyi Istvánt értékelte legtöbbre. Jellemző, amit a Hitel megje
lenéséről irt Batsányinak : " Magyarországba most igen kapós könyv 
gróf Széchenyi Hitel nevű könyve, mindenfelé kapják ; van ellensé
ge, de van helybenhagyója is. A mellett, hogy az ország boldogsá
gárul okoskodik, igen szépen szinli be a nagy házakba a magyar 
nyelvet. ” / 1830. aug. 24-én kelt levél./

Erősen szociális lelkületű ember volt. Más Írókat is segélye
zett, különösen a jól tanuló fiatalokat támogatta. 78 éves koré
ban végrendelkezett, s többek között a " magyar nemzeti academiá- 
nak ", a váci siketnémák intézetének, a pesti vakok intézetének 
és azok számára, akik Pécsett a katonaság körében a magyar nyelvet 
tanítják, nemkülönben az " értényi szegény tanulók segedelmezésé- 
re " jelentős összegeket hagyományozott.

Végrendelete 15. pontjában leírja nazafiui érzelmeit, minél 
fogva a magyar Leonidas és elesett társainak emléket kívánt emel
ni, és végrendeletileg meghagyta, hogy a hősi küzdelem évforduló
ján, szeptember 7-én minden évben ünnepséget tartsanak Szigetvá- 
rott. Az első ünnepséget az ő magyar nyelvű beszédével nyitották 
meg, s ezek későbbi megtartására 2500 forintos alapítványt tett.
De ugyanígy rendelkezett a szomorú emlékű mohácsi csata ünnepsé
geiről is.

Termetre kicsiny, de szellemében kiváló, nyájas, szívélyes, 
közvetlen modorú ember volt, aki szívesen vett részt a falusiak 
menyegzőin, a névnapokon, s ilyenkor följegyezte magának a népi 
beszédet és tréfákat.
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Már életében 3okra becsülték a tudományokban való nagy Jár
tasságéért , _különösen az irodalom és a honi történelem kiváló is
meretéért. Értékes könyvtárában nemcsak a latin klasszikusok kö
tetei voítak megtalálhatók, hanem " minden Catholikus és Protes
táns régiségek, melyek 200 esztendő előtt magyarul nyomtattattak." 
Ezek között volt Oanus Pannoniusnak, családi nevén Kesincei Dános
nak kétkötetes latin nyelvű munkája is.

Pécs város és a nagy költő iránti szeretető árad e soraiból:
" Pétsnek is ha megvizsgálom és megjárom gyönyörű vidé
két, amit pedig igen sokszor szoktam cselekedni, miképp 
lebegnek előttem ama halhatatlan és külföldön is elhi- 
resedett Oanus Pannoniusnak árnyékai, mert tizenként 
esztendeig volt ezen városnak lakója és ha a csinos 
olasz föld és annak éltető ege hevitette őtet a vers
írásra, valóban azt tehette benne Pétsnek is bájoló 
tája. "

A felvilágosodás nemzeti eszméitől áthatott nagy irodalomba- 
rát,, Batsányi levelező társa és támogatója, 1850. december 12-én 
halt meg Pécsett, 85 éves korában.

Ha Pécs - Baranya kulturális élete a felvilágosodás és a meg
újuló nemzeti mozgalom korából nem is tud felmutatni hosszabb i- 
deig itt ólt nagy költőt, irót, mégis nyugodtan elmondhatjuk : me
gyénk és városunk nem volt közömbös az országos szellemi áramlatok, 
a nemzeti eszmék befogadása iránt. A nagyközönség előtt is nyitva 
álló, haladó irodalmat is tartalmazó közkönyvtára, akadémiája, az 
ott tanitó, felvilágosult tanokat hirdető tanárok és hallgatók ré
vén a magyar tudományos és irodalmi élet megszervezésében is ki
vitte városunk magának azt a helyet, amely ez irodalmi fejlődés 
folytonosságának áthagyományozását biztosította.

A mag nem hullott terméketlen talajra.
Bár a XIX. század elején a vidéki városok szellemi fejlődésé

re Pest 'már rányomta a maga centralizáló bélyegét, városunk és me
gyénk későbbi szellemi élete hol a szülőföld erejével, hol patinás 
múltjának, festői tájainak merészségével - ha csak pár évre is - 
megkötött, ideláncolt induló vagy már elismert tehetségeket. A re
neszánsz kor óta Pécs szellemi varázsa nem tört meg, ha kaleidosz
kópjának szinei néha halványabban is ragyogtak.

Mig a várost szél lopkodja s száz fal 
Porlik el egy esztendő alatt :
Szivem mélyén sérthetetlen táj van.
Bennem e teljes Pécs megmarad.

/ Kopányi György : Ének a szülőföldről /
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I s t v á n  T Ó T H  :

Die Gedankenwelt dér Aufklárunq in dér Literatur von Pécs und in 
dér des Bezirkes Baranya,

Oieser Aufsatz untersucht das geistiqe Leben in Pécs und in 
dér Baranya im 18. Jahrhundert, und zwar besonders, wie sich dér 
Ideenkreis dér Aufklárung in dér Kulturpolitik und in dér Litera
tur dieses Gebietes entfaltet.

Dér Verfasser betont die Verdienste dér Pécser Bischofs György 
Klimó, des humán denkenden Erzpriesters von Fronbauernabstammung. 
Dieser begründete eine Druckerei in Pécs und eine Bibliothek, die 
allé Wissenschaftszweige ihrer Zeit, auch die Literatur dér 
französichen Aufklárung, enthielt. Diese Bibliothek wurde vöm 
Bischof Klimó im Jahre 1774 auch für die öffentlichkeit freige- 
geben.

Auper dér Bibliothek verbreitete auch die Pécser Akademie 
Ideen dér Aufklárung; ihr erster Hauptdirektor war dér hochgebil- 
dete Josef Teleki im Jahre 1785. Hier unterrichtete dér Professor 
János Deliing, dér wegen Verbreitung von Kantianer- und atheisti- 
schen Idee verklagt und spáter aus seiner Professur entlassen wur
de. Deliing stürzte spáter durch seine Briefe auch seinen Pro- 
fessorkollegen Antal Kreil ins Uglück, dér wegen dieser Freund- 
schaft pensioniert wurde.

Dér volkstümliche Flügel dér Aufklárung in dér Baranya áu/3ert 
sich in dér dichterischen Tátigkeit von János Kónyi. Obwohl er ein 
einfacher Wachtmeister war, bereicherte er doch die ungarische 
schöngeistige Prosa durch seine Werke in einer kernigen Volkssprache.

Anschliepend macht uns dér Verfasser mit einem mehrere Jahr- 
zehnte láng dauernden Briefwechsel zwischen dem Dichter János Bat
sányi, dér sich aus dér ungarischen Aufklárung emporhob, und seinem 
Pécser Freund, László Juranits, bekannt. Zum Schlup betont er, dap 
das geistige Leben in Pécs dem Ideenkreis dér Aufklárung ebenso \ 
wenig fernstand - auch durch die erwáhnten Beispiele bewiesen - wie 
vorher dem dér Renaissancezeit.



A községi pecsétek művelődéstörténeti vonatkozásai

A pecséttannak, a szfragisztikénak egyik legelhanyagoltabb 
területe közé tartozik a feudáliskor községi pecsétjeinek ta
nulmányozása, pedig ma mér elvitathatatlan ennek a kérdésnek je
lentősége. Községtörténoti vonatkozásai mellett hivatal-, közi
gazgatás-, stilus-, művelődéstörténeti összefüggései vannak e 
pecséteknek. Nagy kár, hogy a szfragisztikának ez a területe a 
kezdeti fellendülés után hcsszu éveken keresztül kivűlesett a 
történetkutatók érdeklődésén. Elsősorban azért kár, mert a fel- 
szabadulás körüli időben jórészt elpusztult a községek feudális- 
kori irattára, s velük természetesen megsemmisültek a községi 
pecsétekre vonatkozó emlékek is, nem is beszélve a lenyomatokról, 
illetve pecsétnyomókról./I/

Baranya megyében, az akkor Somogyhoz tartozó Mozsgó kivéte
lével valamennyi községnek elveszett a feudáliskori irattára, de 
elpusztult - a bolyi és pécsváradi kivételével - a legtöbb urada
lom levéltára, s benne sok községi vonatkozású irat is. Ezért ma 
már igen nehéz összeválogatni azokat, a községekben keletkezett 
iratokat, melyeken a falu hivatalos pecsétje szerepel. /2/ Sajnos 
ezek az iratok is elsősorban XIX. századiak, pedig addig a közsé
gek zöme már többször is változtatott pecsétjén, /3/ igy az első,
XVIII. század elején használatos pecsétek lenyomataiból sok el
veszett. Hernádfa 1671 és Viszló / ma : Diósviszló / 1607-ben ke
letkezett pecsétje azt bizonyitja, hogy ezek között többet még a 
török időben véstek és használtak.

Szerencsére a század elején mesterségesen összeállitott pe- 
csétgyűjtemény sok ,száz lenyomatot őrzött meg, s a későbbi kiegé- 
szitésekkel, - több, mint 1000 lenyomattal, - a hivatalos közsé
gi pecsétek nagyrésze rekonstruálható./4/

A Baranya megyei Levéltár egyik legértékesebb gyűjteményét 
képezték a XIX. század végén alispáni rendeletre összegyűjtött 
typariumok, /5/ melyet a kiváló levéltáros, Mérő József gondosan 
rendezve tárolt. Nem kivánok itt hosszabban szólni ezen typariu- 
moknak históriai, művelődéstörténeti, sőt muzeális értékéről, fő
leg azért nem, mert Mérő József nyugdíjazása után ezt a gyűjtemény 
szétszóródott és elveszett, s mindössze csak 22 db maradt meq be
lőle.

Sajnos a lenyomatok időtállósága sem biztositott, a viasz 
gyorsan porlik, pusztul. Egyedül csak fotózással menthetők meg az 
utókornak. <

A községi pecsétek gyökerei a középkorba nyúlnak vissza. A 
múlt század második felében a Századok, majd a Sürgöny és a Tu
rul hasábjain ezek közül párat ismertetett Thaly Kálmán, Szalai 
Imre, Radvánszky Béla, Gyárfás István, Hóry Béla, Márki Sándor stb. 
E kérdéssel legrészletesebben Nagy Iván és Tagányi Károly foglal
kozott /6/. Úgy tűnt akkor, egyre több kutató figyelme fordul e té 
ma felé. Rövid virágzás után azonban ezek az ismertetések elmarad
tak, nagy kárára a szfragisztikának és a történettudománynak.
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Csak a legújabb időben fordul ismét a figyelem a községi pe
csétek felé. /7/ 1976-ban, pár héttel ezelőtt jelent meg Horváth 
Zoltánnak : A Sopron megyei községek cimeres, rajzos pecsétjei ci
mü munkája, melyben 442 db. községi pecsétet ismertet,/8/

Baranya megyéből csak Ounaszekcső 1710 évi pecsétjéről jelent 
meg 1863-ban a Sürgönyben egy rövid, nem is szakszerű ismertetés, 
majd Horváth Kézmér 1928-ban Mohácsét ismertette /9/. Meg kell 
még emliteni Babics Andrást, ki a Komlói kőszénbányászat történe
te cimü munkájában- a jegyzetben - ismertette Komló egyik pecsét
jét, /10/ valamint Solymos Edét, ki 1967-ben Kölked község pecsét
jéről, mint a halászcéh pecsétjéről ir- nem olvasta el ugyanis a 
ma is meglévő és a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban látható 
typarium köriratát : Sigillum Pagi Kölked. /II/

A baranyai községi pecsétek középkori gyökereit ma már nem 
lehet kinyomozni. A török időben viszont nem egy falu használta 
magyar vagy latin körirattal hivatalosan is. Két olyant ismerünk 
ezideig, mely még a török megszállás alatt készült, a már emlitett 
Viszló és Hernádfa falukét 1607 és 1671-ből. Mindez azt bizonyít
ja, hogy az idegen megszállás alatt is volt bizonyító ereje e pe
cséteknek, valamint a magyar közigazgatás nem semmisült meg, te
vékenységét a tőrök is elfogadta.

E két kisebb község korai datélásu pecsétje feltételezi azt 
is, hogy ez nem lehetett elszigetelt jelenség, ée nyomatuk csak a- 
zért maradt meg, mert e két település még 200 éven keresztül hasz
nálta ugyanazt a typariumot.

Túl azonban e pecsétek igazgatási szerepén, fontos kulturhis- 
tóriai jelentőségük, mondanivalójuk is van a mai kor számára.

E pecsétek, elsősorban pecsétképük szempontjából figyelemre
méltók. Minden falu arra törekedett, hogy pecsétje az írni, olvas
ni nemtudó száméra is közérthető legyen. Ez igen fontos szempont 
volt, hisz az iratok hitelességét bizonyították vele. Ezért min
den falu a településre jellemző képpel látta azt el. Csakhogy a 
legtöbb falura ugyanaz volt a jellemző : a mezőgazdasági Mivel 
szerszámjaik, terményeik is csaknem azonosak voltak, sokan véset- 
ték ugyanazokat a jeleket a pecsétnyomóikba. Ennek ellenére a vari
ációs lehetőségeket maximálisan kihasználták, ezért úgyszólván 
nem is található két azonos vésetü pecsétnyomó.

A véseteken a mezőgazdasági eszközök és termények szinte tel
jes kollekciója megtalálható : kerekes eke, eke vasa és csoroszlya, 
kasza, sarló, borona, csép, vella, gereblye, kapa, fejsze, metszo- 
kés / kacor /, lapát; a termények közül a búza, rozs, zab, kukori
ca, napraforgó, komló, dohány, kender, len, karózott és karózatlan, 
vagy fára futtatott szőlő stb.

Igen gyakran egész munkafolyamatokat vésettek a typariumba, 
s igy a korabeli munkaábrázolások valóságos miniatűr remekeit al
kották meg.

Ilyenek : szántás..................... Sósvertike / 1726/
szántás két ökörrel..........Kácsfalu /1776-os

iraton//12/
boronálás két ökörrel....... §omogyhatvan /1735/aratás.......................Ócsárd / 1727 /
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Külön figyelmet érdemelnek az eke ábrázolások. Más kivitele
zésű eke található Hernádfa 1671 és Sósvertike 1726 és megint más 
Pisku XIX. századi, datálatlan pecsétjén. Szemmellátható e szer
szám fejlődése 150 év alatt. Ugyanigy kimutatható a fejlődés az 
aratószerszámoknál is. A XVIII. századi véseteken még a sarló a 
gyakori, mig a XIX. században megjelenik a kasza. /13/

I

Valóságos kis remekmű Ócsárd aratást ábrázoló, 1724-ben vé
sett pecsétje. 3 alak, hatalmas búzatáblában sarlóval arat, a ne
gyedik markot szed mögöttük. A háttérben kévékbe rakott gabona 
látszik.

A változatosan ábrázolt munkafolyamatok között igen gyakori 
az erdőirtás. Ezek a vésetek főleg a XVIII. század elejére jellem
zőek. A török alatti elvadult területeket a magyar és német tele
pesek irtással tették ismét müvelhetővé. Az erdőirtás, a földek 
feltörése, termővététele részletesen szerepel ezeken a pecséteken. 
Gyakran együtt található a kivágandó fa, - jelképezve az erdőt, - 
a telepes fejszével, a szántóföld, vagy a földművelést jelképező 
eke vasa, esetleg szőlötő. Nézzünk erre példákat : Tésenfa és Sza- 
porca 1725-ből való pecsétjén lombos fa és szőlő, Okorágén fűzfa, 
Nagyágén / 1724-ből / búzatábla és nagy fa, Kovácsszénéjén / I72x- 
ből / /14/ fejszés, lépő alak, valamint eke vasa, Mecsekszakálén 
fejszés, lépő alak, Bodáén / 1724-ből; ma Fazekasboda / fejszét 
emelő férfi, előtte fa stb. Erre a folyamatra talán a legjellem
zőbb Egerág pecsétjének rajzolata : Hatalmas tölgyfa, melybe fej
sze van belevágva s a fejszecsapás következtében a makkok hullanak 
a fáról.

A tájat átalakitó ember munkájának eredménye látható Gödre 3 
pecsétjén.

Az első datálatlan, de mivel egy 17S9-es keltezésű iraton ta
lálható, a betelepedés idejében készülhetett. Ezen egy ember lát
ható, mögötte hatalmas fa.

A második 1799-ből való. Ezen három domb látható. Az eleő dom
bon szántó van, a másodikon bokrok, a harmadikon egy német szabá9u 
ruhába öltözött telepes baltával lombos fát vág, előtte a földön 
tuskó hever.

A nagy munka befejezése látható a harmadik, 1808-ban készült 
pecséten. A három domb mindegyikében karózott szőlőtő utal arra, 
hogy a kiirtott területre szőlőt telepítettek.

Igen érdekesen jelentkezik a szőlőművelés e nyomatokon. Haas 
Mihály szerint a szőlő karózását a németek honosították meg Bara
nyában, mig a magyarok és a rácok hosszú ideig karózatlanul hagy
ták azt, vagy fára futtatták. /15/ A szőlőművelés ezen különbségei 
a pecséteken is kimutathatók. Gödre, Geresd, Bár, Mágocs, Zsibrik 
pecsétjein a szőlő karózott. Valamennyi német falu. Tésenfa, Sza- 
porca, Bak9a, Kisszentmárton, Terehegy magyar falvak és Izsép szláv 
falu pecsétjein a szőlőt karózatlanul, esetleg fára futtatva ábrá
zolták .

A pecséteken csaknem minden esetben felfedezhető az egyéni iz, 
a területre, az ott élő emberekre jellemző sajátosságok. A munka
eszközök, a munka folyamata, a termények, melyek a területre, az 
ott élő emberek nemzetiségi, területi hovatartozására jellemzőek.
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Tanulmányozható az életmód, a viselet is. Himesháza 1775-ben vésett 
pecsétjén lépő férfi, tipikus német ruhában, térdnadrágban, haris
nyában, hosszú, gombos, alul bővülő kabátban, háromszegletü kalap
ban látható. Hasonló öltözetben, de magastetejü kalapban vágja a 
fát Gödre telepese. Német öltözetű férfi található Komló, Liptód, 
Doboka, Hidas, Mekényes pecsétjében is. Tipikusan magyar jobbágy
öltözetben, hegyes fövegben áll a vasboronán Somogyhatvan, vagy a- 
rat Ócsárd magyar parasztja. A nagypeterdi egytelkes nemesek vise- 
lete is jól látható a pecséten. Az ábrázolt alak kurucos viselet
ben, derékon átkötött sujtásos kabátban, szűk nadrágban, csizmában 
látható. /16/

Szólni kell azokról a pecsétekről, amelyeken a lakosság vala
milyen speciális foglalkozása, vagy a település valamilyen külön
legessége látható. Ilyen Németnagyralu, vagy más néven Tapolca /ma: 
Kistapolca / 1726 évi pecsétje. Már a falu neve is elárulja, hogy 
itt melegvizü fürdő volt. Ez került a typarium vésetébe is. Fürdő
medence, fürdőházzal, két forrással, fürdőző emberekkel.
Kiskőszeg pecsétjén révészcsónak, Kölkedén két hal, Kisdárdáén ga
bonaszállító hajó utal a lakosság fő foglalkozásaira.

Nem kevés a históriai értéke azoknak a pecséteknek, melyeken 
a település képe látható. Mindenekelőtt le kell szögezni azt .hogy 
a vésetek a kis méret ellenére sohasem elnagyoltak és a legtöbbször 
igen pontos, hiteles ábrázolások.

Dunaszekcső 1710 évi pecsétje, mely a stílusjegyekből és az 
ábrázolásból itélve egy török alatt készültnek a másolata, nagyon 
jól egybevethető Ottendorff Henrik 1664-ben készült rajzával./17/ 
Megdöbbentő a két kép közötti azonosság. Az ábrázolás azért jelen
tős, mert a véseten látható a vér, illetve a palánkkal körülvett 
település, mely várnak és palánknak ma már a nyomai is eltűntek.

Sellye 1720-as években készült vésetén is az a palánkvár lát
ható, melynek ma már csak Írásos emlékei találhatók meg.

Baranyában csodálatos technikával vésett typariumán / megma
radt az eredeti / a teljes falu látható, házakkal, gyümölcsfákkal, 
gémeskuttal, két templommal, háttérben a szőlőheggyel, présházak
kal. A véset pontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
még a két templom stílusát is meg lehet állapítani : az egyik ba
rokk, a másik klasszicista !

A községi pecsétek széles skálájában külön helyet foglalnak 
el a heraldikai diszitésüek/ Görcsönyén pelikán, Nyugotszenterzsé- 
betén cimerpaizs /, egyházi vonatkozásuak / Oánosién szt. Dános, 
Szentlőrinc, Szentkatalin, Szentlászló a névadó szentekkel /, vagy 
a beszélő pecsétek / Varjasén varjú, Oroszlóén 16, Szajkén szajkó 
madár, Mecsekszakálén szakállas férfi stb./

Nem kevés a kulturtörténeti jelentősége a pecsétek köriratá
nak, melyek nemcsak a községek státuszét / pagus , oppidum /, nemze
tiségét / Ráchidas, Magyarhidao, Némethidas, Magyarszék, Németszék, 
stb./, a készülés évszámát ábrázolják, de a vésetek minősége a ké
szítő mester felkészültségét, műveltségét is türközik.

Kik készítették a községi pecséteket ? Adatok hiányában erre 
nem lehet határozott választ adni. A legtöbbet valószinüleg falusi 
kovécsmesterek. Nem nehéz felfedezni egyikén-másikán az elnehezült



kéí munkáját, a tapasztalatlanságot. / A betűket ugyanis tüköri- 
rásszerüen kellett vésni, aki ezzel nem volt tisztában, az olyan 
typariumot készitett, melyről fordított nyomat készült. Kácsfalu 
ezért 1777-ben mégegyszer elkészíttette pecsétjét /. Olyan elí
rás és rossz véset is akad, mely arra enged következtetni, hogy 
a mester írástudatlan volt.

Több pecséten olyan azonosságok is találhatók, mely alapján 
nem nehéz az azonos mester munkáját feltételezni. Ezt alátámaszt
ja az is, hogy ezek mindig szomszédos települések, s a véseten 
levő motívumok, sőt a dátumok is azonosak. Egyes uradalmakhoz 
tartozó falvak a gazdaság kovácsával is dolgoztattak. Vajszló, Be- 
sence, Hidvég és Sámod méretben, stílusában, vésési technikában 
teljesen megegyező pecsétjei árulkodnak erről. Csak elvétve talál
ható gyakorlott, hivatásos vésnökre valló munka. / Szászvár, 1823/ 
/18/

A pecsételőfordulésoknál nem lehet a megyehatárokat figyelem
bevenni, mert hisz az nem jelent mást, mint közigazgatási hatért. 
Ezért a községi pecsétek formájukban és tartalmukban számtalan ha
sonlóságot mutatnak. Közös tájegység, azonos uradalom és nemzeti
ség mellett igen gyakran azonos volt a vésetet készítő mester is. 
Nincs kizárva még annak a lehetősége sem, hogy vándorló mesterek 
járták a megyéket, országrészeket 3 a témájában, készítés techni
kájában azonos pecsétek készítőjét bennük kell keresni. Nem lehet 
véletlen az sem, pl. a Tolna megyei Cikó és a baranyai Meződ pe
csétjében azonos klasszikus oltár található, vagy az, hogy Csököl 
és Vásárosszentgál címeres pecsétje ennyire hasonlít egymásra.

Az egyezőségek mellett a variációs lehetőségek tág tere is 
megmutatkozik ezekben a vésetekben. Az azonos motívumokat más el
rendezésben, kidolgozásban a végtelenségig variálták. Az azonos 
motívumok mellett pl. a baranyaitól teljesen eltérő pecsétjei vol
tak a Somogy megyei Tótkeresztur, Teklafalu, Balatonboglár, a Vas 
megyei Karakó, a Veszprém megyei Padrag, a Bács megyei Dávod stb. 
községeknek.

Témájában szinte azonos Baranyajenő, Mágocs, a Felér megyei 
Sopnya és a tolnai Decs pecsétjének a temploma. Ezeknél még a pe
csétkép elrendezése is megegyezik.' Más azonban a kidolgozás tech
nikája, és egészen más maga az ábrázolt templom. A paticsfalu temp 
lomtól / Sopnya / az igényes barokkig / Mágocs / igen változatos 
ábrázolások ezek.

Igen tanulságosak a más, főleg Baranyával határos falvak pe
csételőfordulásai. őcsény 1697 évi, Dunaföldvár 1690. évi dátumo- 
zott pecsétjei alapján feltételezni lehet azt, hogy Baranyában is, 
a törők kiűzése után azonnal hozzákezdtek a falvak közigazgatási 
megszervezéséhez, tehát lehettek ilyen korai pecsétek, melyeknek 
lenyomatai esetleg még elő is kerülhetnek. /19/

Összegezve : a községi pecsétek túl azok bizonyító erején, hi 
vatalos voltán, a kultúrtörténet, néprajztudomány, stílustörténet 
kimeríthetetlen és még feltáratlan kincsesbányái, melyeknek feldől 
,ozása még a kutatók jövőben elvégzendő feladata lesz.
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Jegyzetek

/!/ Az irattárak pusztulása elsősorban nem a háborús események kö
vetkezménye volt, hanem a gondatlan kezelésé, a szakszerűtlen 
selejtezésé, melynek során egész fondokat selejteztek ki válo
gatás nélkül. Ugyanakkor a 40-es évek végén és az 50-es évek 
elején a krónikus papirhiány miatt kampányszerű papírgyűjté
seket rendeztek, melynek jelentős történeti értékű iratanyag 
esett áldozatul. Baranyában ekkor semmisültek meg a feudális- 
kori községi, vagy a siklósi, szentegáti, görcsönyi, püspöki 
stb. uradalmak iratai.

i következők 
1800-1850 / 
1766-
1845-1850
1756-1847
1856-1860

/2/ A Baranya megyei Levéltár ezen irat fondjai 
Vármegyei közgyűlési iratok / ezen belül í 
Úrbéri iratok 
Határjárások 
Községi számadások 
Úriszéki iratok
B. várm. úrbéri Törvényszékének ir.
Pécsváradi Közalapitványi Urad. iratai 
Bolyi Montenuovo urad. iratai 
Mozsgó község iratai 
Megyei Lytnbus iratai

/'3/ A pecsétváltoztatásnak töbfcjpka lehetett : 
a használatban lévő elveszett, 
a pecsétnyomó vasból készült és elrozsdásodott, 
új telepesek érkeztek a faluba,
megváltozott a falu státusza / pl. faluból- pagus-, mezőváros- 
oppldum- lett,/
megváltoztatták a körirat nyelvezetét / pl. a reformkorban la
tin helyett magyar nyelvű Mohács 1848-ban /

/4/ Levéltári jelzete : Baranya megyei Levéltár : Pecsétgyüjtemé- 
nyek I. II.

/5/ Alispánt szám s 9362/1894. BmL.
/6/ Tagányi Károly : Magyarország cimertára, Bp. 1880. Kiadta : 

Altenburger G. és Rumbold B.
/7/ 1974-ben Jelent meg s Ila Bálint- Kovacsics József : Veszprém 

megye helytörténeti lexikona. Ebben leírás nélkül 41 községi 
pecsét képét közük.

/8/ Horváth Zoltán s A Jobbágyvilág alkonya Sopron megyében. Akadé
miai Kiadó, Budapest 1976. A jelzett tanulmány a 201-286. p.-n, 
illetve a Függelék 28-95. mellékletén található.

/9/ Horváth Kázmér : Mohács város pecsétjei. A Pécsbaranyai Múzeum 
Értesítője. Pécs, 1928. 53-64. p.

/10/ Komlónak 3 pecsétje is volt.
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/ll/ Solyraos Ede : Adatok a pécsi és mohácsi halészcéh történeté
hez. Oanus Pannonius Múzeum évkönyve, 1967.

/12/ A datélatlan pecsétek kormeghatározása elsősorban stílusje
gyek alapján történik. Segitséget adhat még az irat kelte io. 
Nyilvánvalóan a pecsétnyomó az irat keltezése előtt készült.

/13/ Igen sok datálatlan pecséten található eke. Kormeghatározásuk 
ezek alapján is történhet.

/14/ A pecsétek között sok az 1724-es keltezésű. Oelantős a számuk 
az I72x-el jelölteknek. / pl. Kölkedé / A véset többnél annyi
ra határozottan olvasható, hogy az semmiképp sem lehet 4-es 
évszámu.

/15/ " A falusi nép nem igen törődik a szőlőkaróval. A magyar és
horvát görögök módjára alant hagyja többnyire még a fejér tő
két is, a német ellenben a rómaiakat követve magasra, vagyis 
lugasnak ereszti föl. "
Haas Mihály : Baranya, Pécs, Lyceum nyomda. 1845. 30.p.

/16/ Érdekes pecsétje volt Babarc német falunak I72x-ből, melynek 
pecsétképében kurucos öltözetű alak látható a kővetkező kör- 
irattal : SIGILLVM PAGI 8ABARCZ l72x
A pecsétnyomó nyilván még a németek letelepedése előtt készült, 
s a magyarok utón a német telepesek is ezt használták változ
tatás nélkül, még több, mint 100 évig.

/17/ Hermann Egyed : Ottendorff Henrik képes útleírása. Kiadja:
Tolna vármegye közönsége. Összevethető még Evlia Cselebi út
leírásával. Evlia Cselebi törők világutazó magyarországi uta
zásai. MTA. Bp. 1904. 203-204. p,

/18/ A pecsétek zöme arról tanúskodik, hogy a vésetet készitő mes
ternek az nem az első ilyen Jellegű munkája. Bizonyos rutin, 
mesterségbeli tudás látható ezeken. Kétségtelen az, hogy a fa
lusi vagy uradalmi kovácsok egy része képes volt az ilyen mun
kákat elvégezni. Nem tételezhető azonban az föl, hogy hivatá
sos vésnökök, esetleg ötvösök vésték a typariumokat. Erre a 
falvak zömének pénze sem volt, de szükség sem volt rá.

/19/ Talán ez a magyarázata annak, hogy egymóshoz közel fekvő köz
ségek pecsétjeinek datélása sokszor azonos. A mester ekkor ér. 
kezet,t arra a területre.



Győző BEZERÉDY :

üie kulturqeschichtlichen Beziehunqen dér Gém>■: ndesieqel
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Die Siegel dér Gemeinden habén einen sehr bedeutenden histo- 
rischen Wert. Die ersten Spuren dieser Siegel mit Zeichnungen rei- 
chen ins Mittelalter zurück. Die bisher gefundenen zwei áltesten 
in dér Baranya wurden wáhrend dér Türkenherrschaft verfertigt 
/ Viszló 1607 und Hernádfa 1671 /. Sie erschienen am Anfang des 18. 
CJahrhunderts in groPem Ma£e. Da sie eine beweisende Kraft hatten, 
muJSten sie allgemein verstándlich sein. Mán war bestrebt, diese 
Verstándlichkeit in erster Linie durch das Siegelbild zu errei- 
chen. Die Mehrheit dér Dorfbev/ohner mar Námlich des Schreibens un- 
kundig, die meisten Menschen konnten die Rundschrift des Siegels 
nicht lesen. Das Bild am Siegel war demgegenüber für allé leicht 
verstándlich, darum war es im Fali eines jeden Dorfes am kennzeich- 
nendsten. Obwohl für die meisten unserer Dörfer die Landwirtschaft 
am charakteristischsten war, waren die Gemeindesiegel sehr ábwechs- 
lungsreich; sie variierten die armlichen Werkzeuge und Produkte 
dér Landwirtschaft bis zum Au^ersten. Ab und zu wurden ganze Ar- 
beitsprozesse eingraviert / z.B. das Pflügen mit zwei Ochsen am 
Siegel von Kácsfalu vor 1776 oder die Ernte am Siegel von Ócsárd 
im Oahre 1727 /.

Nach dér Verjagung dér Türken wurden die Ackerfelder unserer 
Dörfer oft durch Rodung vergröjíert oder bestellbar gemacht. Die 
Rodung ist an den meisten Siegeln von früheren Zeiten zu finden 
/ Egerég, Gödre, Kovácsszénája /. Oft wurde auch dér Mensch darge- 
stellt. Auch die Tracht dér Deutschen / Himesháza /, dér Ungarn /So- 
mogyhatvan / und dér adeligen Eingrűndler / Nagypeterd / ist an den 
Siegeln zu studieren.

Die Hersteller dér Siegel marén in erster Linie Dorfschmiede, 
oft aber auch wandernde Schmiedemeister. Ihre Fachbildung und ihr 
fachliches Können war verschiedenartig. Es kam seltener vor, da£ 
Graveure oder Goldschmi^de / in Baranyabán und in Szászvár / für 
die Gemeinden Siegel verfertigten.



A. tábla
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Dunaszekcső 1710 évi pecsétje a várral, tornyán a, félholddal

Baranyabán pecsétje 1845-ből, a mezőváros realista ábrázolá
sával
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Somogyhatvan /1735/: boronálós
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Mecsekszakál pecsétje. A fejszés, lépő alak az 
irtásos falut jelképezi. Példa a beszélő pecsét 

re: az alak szakállas.
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Paticsfalu templom Sopnya pecsétjén

D, tábla

\
c  *>

Téglafalu templom, Szentkút /Mecsekszentkut, 
ma Pécs/ pecsétjében.
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E. tábla

Nemet telepes Doboka pecsétjében

Szárász jellegzetesen barokk pecsétje



F. tábla

Gllvánfa pecsétje 1726-ból. Az évszám, a motívumok 
és a technika azonossága ugyanazon mester munkájá

ra utal.



Benczéné Nagy Eszter :

A nagykanizsai polgárok hagyatéki leltárainak vizsgálata a XVIII-
XIX. század fordulóién

A XVIII. század végén és a XIX. század elején a legfejletebb 
települése volt Zala vármegyének a jelentős iparral, mezőgazdaság
gal valamint1 igen élénk és kiterjedt kereskedelemmel rendelkező 
Nagykanizsa, amely mezővárosról 1836-ban igy ir Fényes Elek : “E- 
zen város igen eleven, mert Pest és Horvát ország, ismét Bécs és 
Szlavónia, Bosnyák országok között feküdvén, kereskedése nagyfon- 
tosságu, sertés, marha gabona vásárjai felette híresek, s a török
országi sertések mind itt mennek keresztül, ezenkívül majd csak 
nem egész Somogy vármegye innen veszi a fabrikátumokat és a koloni- 
ális portékákat. ” /l/ Ennél pontosabban nem is lehetne meghatároz
ni a város szerepét és jelentőségét. Kanizsa egyúttal még a Batt
hyány - Strattmann hercegek uradalmának központja is, /2/ ami a 
város gazdasági fejlődésére hasznos volt, de a város polgári viszo
nyainak kibontakozására nézve az uradalommal hosszú évtizedikig 
folytatott viszálykodás, - bár még ha eredménnyel is járt a város 
javára, - negatívan hatott. A városnak 1787-ben 3561, 1830-ban 5485 
1836-ban 7824 lakosa volt. /3/

Erőteljesebb fejlődésének időszaka a török kiűzése után kezdő
dött meg. A lerombolt vár anyagéból épültek a városra jellemző ó- 
don, bolthajtásos, vastag falú épületek. A városból szinte minden 
irányban kivezető postautak nagyban meghatározták annak települési 
módját. Sugaras település-szerkezet alakult ki a postautak mentén 
hosszan elnyúló házsorokkal, szinte minden összekötő út nélkül. 
1735-ben 14 utcát jegyeznek fel név szerint a városban. /4/ Az 
1800-as évek elején egy angol utazó az akkor kb. 30 000 lakost szám 
léló Debrecenről azt mondta, hogy a legnagyobb falu, amelyet vala
ha látott... ezek után nem lehet nehéz elképzelni, hogy milyen volt 
Nagykanizsa városa a XVIII. és XIX. század fordulóján.

Nagykanizsa mezőváros volt, mégpedig elég jelentős önkormány
zattal biró mezőváros. Társadalmi, gazdasági viszonyainak alakulá
sát nagymértékben befolyásolta az a tényező, hogy milyen volt a vá
ros és az uradalom közötti viszony. A város és az uradalom közötti 
hosszú-hosszú pereskedés végeredményben Nagykanizsa fejlődésének 
kedvezett, lazítva a földesúr és az egyre több önállóságot akaró 
városiak kapcsolatát. Sikerült elérni a város téglagyártásának bő
vítését, növelni az urasági berek használatát, az ingatlanok forgal 
mát pedig kikapcsolni a földesúr gyámkodása alól. /5/ Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy ebben a küzdelemben a városi polgárság a már kia
lakulóban lévő kapitalista viszonyokat, mig a földesúr a feudaliz
must képviselte.

A polgárság igen sajátos helyet foglalt el Nagykanizsa társa
dalmi szerkezetében. Ahhoz, hogy valaki “ purger " lehessen nem 
volt elegendő, hogy háza legyen a városban, hanem bizonyos össze
gért a városi tanács határozata alapján úgy vették fel a polgárok 
soraiba. Ezt az összeget mindenki szívesen megfizette, hiszen tel
jes jogú céhtag nem lehetett városi polgárjog nélkül, valamint vá
lasztójogot is csak a polgárrá felvétel után nyerhetett. /6/ A vá
rosi polgárság főleg mesteremberekből, kereskedőkből állott, akik
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azonban szántóföldet és szőlőt is müveitek vagy állattartással 
foglalkoztak. A tehetősebbek a város vezető szerveiben is akti
van közreműködtek.

Nem célom és nem is lehetséges ilyen szűk keretek között 
a város fejlődésére jellemző vonások egészéről teljes képet ad
ni, inkább csak a városra legjellemzőbb momentumokat kivántam 
felvillantani. így feltétlen beszélni kell azokról a civiliza- 
torikus ismérvekről, amelyek korán fellelhetők Nagykanizsán. Már 
1810-ben elkezdődik az első útjavitási munka, amely a város fő
forgalmi útjainak téglával való kirakását tervezte. 1821-re nyú
lik vissza a város közvilágitásának története, amikor is a piac 
körül lakó kereskedők saját és főleg boltjainak biztonsága érde
kében, saját költségükön 2 lámpással ellátótt 'éjjeliőrt fogadhat
tak. A XIX. század negyvenes éveitől kezdve pedig már a város 
költségén több állandó lámpást állítanak fel.

A város közegészségügyi és közoktatásügyi helyzete sem jobb
nak sem rosszabbnak nem mondható, mint az ország más részein. 
1802-ben egy patikája van a városnak, 1805-ben 2, valamint 1 bá
baasszony, 5 orvos, ezek közül egy az állatok gyógyításával is 
foglalkozott. 1765-ben nyilt meg a piaristák által alapított gim
názium, amely 187l-re nyolc osztályos főgimnáziummá fejlődött. 
1806-ra épült meg az 1 emeletes nemzeti iskola. 1816-ban 836 is
kolakötelest tartottak nyilván, de csak 193 járt iskolába rendsze
resen. /7/

A napóleoni háborúk konjuktúrális gazdasági fellendülése erő
teljesen hatott a kanizsai kereskedő polgárok gazdasági fejlődésé
re, de legalább ugyanilyen hatású volt a napóleoni háborúk befe
jezését követő dekonjukturális időszak is. A harmincas, negyvenes 
évek elején a legrégibb és legnagyobb kanizsai kereskedők házai 
roppantak össze. Természetesen a gazdasági válság az egész városi 
társadalom szerkezetében jelentős változásokat eredményezett, ame
lyek azonban már inkább a XIX. század második felében váltak jel
lemzőkké o

A hagyatéki leltárak elkészítési módja általában koronként és 
országrészenként igen változatos képet mutat. Készültek részletes 
és kevésbé részletes leltárak, vannak, amelyek minőséget és meny- 
nyiséget is feltüntetnek. Minden bizonnyal abban, hogy végül is 
milyen leltár keletkezett, nagy szerepet játszott az, hogy kinek 
a vagyonáról és javairól, és milyen körülmények között készítették 
a leltárakat. Annak ellenére, hogy - természetesen - ezek a leltá
rak sem tekinthetők teljesnek, hiszen előfordult, hogy az értéke
sebb javakat már életében szétosztotta az elhunyt, vagy a csődbe 
ment kereskedő értékesebb tárgyait a feleség igyekezett magáénak 
vallani. Mindezek ellenére még így is sokkal megbízhatóbbaknak lát
szanak mint az uradalmi közigazgatási összeírások. /8/

Sajnos a városi levéltár anyaga igen hiányosan maradt meg, de 
abból a töredékes anyagból kiválogatott inventáriumok segítségével 
is életközeibe tudjuk hozni a város egy társadalmi rétegének, a vá
rosi polgárságnak életformáját, felvillantva a XVIII. század végi 
és XIX. század eleji kanizsai mindennapi életet. Éppen a fentiek 
miatt az anyagi kultúra történetének a hagyatéki leltárak fontos 
forrásai.



A felhasznált hagyatéki leltárak az 1791 és 184S közötti i- 
dőszakból valók, változó terjedelemmel. Mig Moger József városi 
esküdt, pintórmester inventáriuma 1791-ből 14 oldalra terjed ki, 
addig Benczek Katalin leltára csak 3 oldal terjedelmű. A leltá
rak a városi polgárság köréből válók, igy bizonyos képet adnak 
arról, hogy milyen is volt egy kanizsai polgári porta.

A házak a XVIII. század végén már többnyire téglából épül
tek, a legelterjedtebb az úgynevezett háromosztású háztipus volt, 
amely szoba, konyha, kamrából állott. Bár igen kevés helyen ta
lálkoztunk a ház beosztásának leírásával, a fenti következtetést 
onnan vonhatjuk le, hogy a felsorolt tárgyak általában ebben a 
három helyiségbe belehelyezhetők, A gazdasági épület legtöbbször 
csatlakozott a házhoz, de van rá példa, hogy külön találjuk./9/
1791-ből való Mógor József /10/ kanizsai városi esküdt inventáriu- 
ma, amely a ház beosztását is feltünteti. A ház első szobából, 
konyhából, konyha melletti kiskamrából, műhely vagy hátsó szobá
ból állott. Itt a ház négyes tagózódása onnan adódik, hogy a fent 
nevezett pintér mesterséget folytatott, s a ház negyedik helyisé
gét m ű h e l y n e k ,  de egyben szobának - a benne elhelyezett bútorok 
leltára mutatja : 2 lábas ágy, 2 láda 1 bölcső - is használták.
A házhoz tartozott egy öreg düledező épület / amelyben szintén 
volt kamra /, egy új pajta. Volt pincéje és padlása, s hozzá tar
tozott az elmaradhatatlan házikert, és az egynapi szántóföld,/ll/ 
valamint a kukoricás kert és a berekben rét. Érdekes jelenség, a- 
mely nemcsak a fenti inventáriumnál fordul elő, hanem általános, 
hogy a ház a hozzá tartozó kerttel, esetleg szántóval, réttel lé
nyegesen kevesebb értéket képvisel, mint a házhoz tartozó gazdasá
gi épület. Általában a gazdasági épületek kétszer drágábbak, ter
mészetesen ez az arány attól is függ, hogy milyen állapotban van 
a ház, és mennyire .új és nagy a gazdasági épület. Móger József 
leltárát vizsgálva a fenti arány 1:3, itt valószinüleg arról le
het szó, hogy háza, bár téglából volt s elég nagyméretű, de nem 
volt jó állapotban.

Á lakóházak berendezése a kor igényeinek és szokásainak divat 
ja szerint történt. Általában két ágy, asztal, székkel, pad vagy 
ritkább esetben kanapé, s az elmaradhatatlan láda. Egy-két hagya
téki leltárban, a polgári Ízlésvilág kialakulásának előfutáraként 
már találkozunk az " öveges"vagy anélküli almáriummal. Fényűző jel 
legét igen jól bizonyítja, hogy ára körülbelül háromszorosa egy 
ágy árénak és hat-hétszerese egy egyszerű konyhában használt tálas 
árának.

Az ágyak elhelyezése a XVIII. század végén külön-külön a fal 
mellett történt, s nem voltak letakarva. A XIX. század elején már 
minden bizonnyal egymás mellé helyezik az ágyakat, s letakarják, 
erre utalnak a leltárakban csak ebben az időben előforduló ágyta
karók. /12/ Alig történik utalás a bútorok színére, legfeljebb 
annyit jegyeznek meg, hogy festett, illetve cifra festett bútorról 
vagyon-e szó. A mindennapi használatra rendelt bútorok mellett fel 
tűnnek az ünnepibb darabok, diszitő elemek, akár falra akasztott 
tányérok, vagy korsók formájában, vagy vászon, illetve öveges ké
pekként .
1792-ben Benczek Katalin kanizsai polgárasszony szobáját hét öve
ges kép díszítette. /13/
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A hagyatéki leltárak bőséges adatokat szolgáltatnak az ágyi 
ruhák divatjáról is. /14-15,/ A dunnák és párnák magas számából a 
magasra tornyozott ágy divatjára következtethetünk. Móger Oózsef 
hagyatéki leltárában két ágy szerepel, s ehhez a két ágyhoz a 
dunnákon kivűl tizenhat darab párna /16/ tartozott. Igen jelleg
zetes, hogy mér a korai leltárakban is igen gyakran fordulnak elő 
tarka, szines ágyi ruhák, általában kék és vörös szinüek. Az ágyi- 
ruhák becsesebb darabjait képezték a csipkés lepedők, - elvétve 
fordul elő - valamint a kitteles párna, / négy nyüstös Köpper - 
Bindung szövéssel készült/, amelyek a szintén igen kevés helyen 
előforduló tükrökkel együtt /17/ a polgári izlés előfutárainak 
t ekinthetők.

A legtöbb leltár részletesen ismerteti a' viselő ruhákat is.
Igen feltűnő, hogy kevés a férfi ruházati cikkek felsorolása, mig 
sokkal gazdagabb a női ruhaneműké, bár valószinü, hogy a leltárak 
csak az értékesebb ünneplő ruhadarabokat vették számba, s ezért 
nem adnak teljes képet a mindennapi viseletről. Ismét Móger József 
hagyatéka szolgáltat ez ügyben gazdag adatsort : 10 hosszú asszony 
inget, amely a Dunántúl női viseletében általános volt, 4 szoknyát, 
3 réklit, 1 virágos lajbit, selyem keszkenyőket, 2 fejkötőt, 4 elő- 
kötőt, / kötény / kartonból és egy tafotéból, és egy kendőt sorol 
fel. /18/ Az öltözködés ünnepélyesebbé tételéhez már a XVIII. szá
zad végén több gyári készitésü dolgot használtak fel, sőt egy-két 
leltárban külföldi rövidárú is feltűnik. Erre ott figyelhetünk 
fel, ahol a leltárakban szerepel az elég jelentéktelen skatulya 
vagy iskatula. Ezek a hasitott falemezből készült dobozok, több
nyire festve voltak, s általában ebben érkeztek a külföldi rövid
árúk a kereskedőkhöz. Ahol ezek már megtalálhatók, ott mindenkép
pen fényűzőbben öltözködtek a család nőtagjai, és nyilván gazda
sági viszonyaik meg is engedték ezt, ugyanis ezek a külföldi dol
gok igen drágák voltak. Egyetlen leltárban fordul elő iskatula és 
két darab muszlin kendő. /19/ Meg kell jegyeznünk ezeket az iska- 
tulákat, mert mindenképpen szint jelzők, az életforma és életmód 
egy bizonyos változásénak jelzői. A házi szövés-fonás már nem birt 
olyan nagyjelentőséggel. Az átnézett leltárakban egyetlen szövő
szék sem szerepelt, minden bizonnyal a XVIII. század végére tehe
tő a gyári textiliák térhódítása / karton, barhet /. A fonásra vo
natkozólag már több adat található, rokka több helyen fordul elő, 
valamint a fonáshoz való kender, és kócz is szerepel a leltárak
ban. /20-21/

A konyhai felszerelések közül igen fontosak a füstös konyhák, 
szabad tűzhelyek szerszámai, tartozékai : vasmacskék / tüzikutya/, 
vasnyársak, rostélyok, vaslábak, vasbográcsok, /22-23/ melyek meg
léte arra enged következtetni, hogy a XIX. század első évtizedei
ben még a ’’ módosabb ” polgároknál is ez a tüzhelytipus volt álta
lános. A konyhai felszerelések mennyisége igen differenciált. Zsó- 
ti Oakab és Valérián Katalin 12 fazék, 12 sikér tányér, 4 fatényér, 
3 vaslábas, 3 vasserpenyő, 7 vasrostély, 1 vaskalán, vasnyársak, 
húst vágó kés, 5 sajtár, 1 sütőlapát, 8 pár kés / 1 pár=l villa és 
egy kés/, 2 üveg flaska, 2 üvegpohár volt található./24/ Üvegedé
nyek igen kis számban fordultak elő a XVIII. század végén. A kam
rákban általában hordókban, ritkábban zsákokban vagy vesszőkosarak
ban tartották az élelmiszert. A legfontosabb dolgok, amelyek majd
nem minden leltárban előfordulnak : káposzta / hordóban/, liszt, 
ecet, méz, vaj, zsir, só, világításhoz gyertyák, vöröshagyma, fok
hagyma, tojás, szalonna, disznóhús, borsó, bab, lencse.
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A leltárakban szereplő gazdasági és mesterség'beli eszköza
nyag leirása igen hiányos. A vizsgált hagyatéki leltárak elvétve 
tartalmazzák a földtulajdon és állatállomány összeírását , nem 
tudni milyen okból, igy a hozzá kapcsolódó szerszámokról, haszná
lati eszközökről igen kevés adatunk van. A kapa, a kasza, vasvil
la fordulnak elő, egy helyen a kétágú vaskapocs is, amely az ál
lat tartással kapcsolatos, ugyanakkor állatot nem írtak be a lel
tárba, /25-26/ Feltüntetnek azonban a leltárak mindent, ami vas
ból készült : dirib-darab vasakat, vaslánctöredékeket, abroncstö
redékeket, s ezek mindig hamar gazdára is találtak. Sajnos kevés 
inventáriumhoz van meg az árverési jegyzékünk, de a meglévőkből 
levonható az a következtetés, hogy egy-két jelentéktelen kivétel
től eltekintve, általában a felbecsült áron találtak gazdára a 
különböző használati eszközök.

Móger József hagyatékában a pintér mesterség szerszámait nem 
részletezik, hanem egy tételben adják el, 51 forint 59 krajcár 
értékben, csak a faanyagot, kész hordókat, vaslóncokat sorolják 
fel külön. /27/ Részletesebb, gazdagabb az anyaga a csizmadia mes
terség szerszámainak. A leltár felsorolja á két mustét / bőr egyen
gető/, harminc pár kaptafát, 2 vas ráspolyt, 1 fából készült rás
polyt, 2 bicskiát, 2 fogót, 2 kalapácsot, 3 pár rámát, 1 szabódesz
kát, s 1 sátorfalú vasalót, valamint a megmaradt bőr anyagot és 
kész csizmákat, összesen hetven forint értékben. /28/ Egy másik 
szintén csizmadia hagyatéki leltárban, már csak 18 kaptafa szere
pel, s ennek megfelelően kevesebb mindenből, kész áruval és bőrrel 
együtt összesen ötven forint értékben. /29/ A XIX. század első év
tizedeiben már erőteljesen meginduló differenciálódást mutatják e- 
zek az adatok a mesterséget űző városi polgárok között.

A változást tehát a XVIII-XIX. század fordulóján, a tárgyi 
felszerelések gyarapodása, valamint a gyári és kisipari készítmé
nyek nagyobb arányú előfordulása mutatja. Természetes, hogy ezek a 
változások nem egyik napról a másikra játszódtak le, hanem szoro
san kapcsolódtak a gazdasági élet diktálta feltételekhez, de nem 
utolsó sorban igen nagy mértékben befolyásolták a szokások, tradí
ciók, a régihez való ragaszkodás, az újtól való mindenképpi idegen
kedés. Ugyanis az életmód, életforma műveltségi viszonyok változá
sához nem elengendőek a bővülő és megváltozott gazdasági lehetősé
gek, hanem ebben központi szerepe van az embernek, aki a maga te
remtette lehetőségekkel végső soron létrehozza, fejleszti és fel 
is használja azokat. Bár a város kereskedelmi forgalmának nagy ré
sze nem a kanizsai polgárok által, hanem csak részben rajtxik ke
resztül bonyolódott le, igy vagyoni viszonyaik valószinüleg nem ha- 
sonlithatók a fejlettebb városok polgáraiéhoz, mégis úgy látom, 
hogy a kanizsai polgárok nem éltek olyan jól, mint ahogyan vagyoni 
viszonyaik megengedték volna, amihez hozzájárult az is, hogy nem 
ismertek, nem is ismerhették, az élet kényelmesebbé tételének jó
val később kialakult módjait, a kialakulóban lévőket pedig még el
utasították .
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Frau Eszter BENCZE :

Die Untersuchunq dér Nachlagverzeichnisse dér Bürqer von Nagyka
nizsa die VVende vöm 18. zum 19, Jahrhundert

Das Material des Stadtarchivs von Nagykanizsa überkam sehr 
lückenhaft auf uns; dennoch ist es möglich, auch mit Hilfe dér aus 
dem fragmentarischen Stoff ausgewáhlten Inventare, uns die Lebens- 
form einer gesellschaftlichen Schicht dér Stadt, d.h. des Bürgertpms 
des Marktfleckens, anschaulich zu machen und das alltágliche Leben
in Kanizsa am Ende des 18. und am Anfang des 19. Oahrhunderts zu
erhellen. Deswegen sind die fnachlajverzeichnisse wichtige Quellen
dér Geschichtn dér materiellen Kultur.

Die untersuchten Nachlapverzeichnisse stammen aus den Jahren 
zwischen 1791 und 1348 und sind von unterschiedlichem Umfang.Trotz 
ihrer Lückenhaftigkeit helfen sie uns, ein Bild dér bürgerlichen Le- 
bensverháltnisse in Nagykanizsa zu gewinnen.

■

Eine eingehende Beschreibung dér Einteilung dér Háuser finden 
wir selten, umso reicher sind die Angaben über die alltaglichen Ge- 
brauchsgegenstánde, über die Tracht, die Werkzeuge dér Handwerker und, 
als Vorzeichen des bürgerlichen Zeitalters, über die schon vorhan- 
denen luxuriösen Gegenstánde.

Den Wechsel in den Lebensverháltnissen des Bürgertums um die 
Wende von 18. zum 19. Dahrhundert zeigt vor allém die Vermehrung 
dér Hausgerate, weiterhin das immer háufigere Vorkommen von Pro- 
dukten aus Fabriken und von Handwerkern. Selbstverstöndlich spiel- 
ten sich diese Veránderungen nicht von heute auf morgen áb. Sie wa- 
ren mit den vöm wirtschaftlichen Leben bestimmten Voraussétzungen 
eng verbunden und wurden nicht zuletzt von den Gewohnheiten und 
Traditionen, von dér Neigung zum Altén und von dér Ablehnung gegen- 
über dem Neuen in gröpem Mape bestimmt. Zűr Veránderung dér Lebens- 
weise, dér Lebensform und auch dér Bildungsverhaltnisse genügen ja 
die sich erweiternden und verándernden wirtachaftlichen Möglichkei- 
ten alléin nicht. Dér Mensch spielt die Hauptrblle in diesen Ver- 
anderungen. Er ist es, dér die Veránderungen schafft, die immer *vie- 
der die Voraussetzung für neue Möglichkeiten und neue Veránderungen schaffen.



Tirnitz József

Sopron város kulturális fejlődése a 18-19, század fordulóján.

Nagyobb térség, vagy kisebb közösség társadalma kultúrájának, 
műveltségének és az ebben beállott változásoknak, vagy mutatkozó 
és fellelhető tendenciáknak vázlatos elemzése sem nélkülözheti az 
érintett terűlet különféle tényezők által befolyásolt társadalmi, 
gazdasági viszonyainak, mint alapvető meghatározóknak legalább 
nagyvonalú vizsgálatét.

Sopron város korunkban még falakkal ténylegesen körülzárt, 
érdekeiben meghatározott - ha nem is egységes - bástyákkal körül
határolt közösség. Érdekei mindenekelőtt a feudális viszonyokhoz 
kötötték, kiváltságos szabad királyi város lévén, egyúttal mint
egy 40.000 kh /l/ birtokkal rendelkező tekintélyes földesúr is.
E kötöttség határozta meg azután alapjában gazdasági viszonyainak 
alakulását. A 18-19. század fordulója körüli évtizedekben, amikor 
az országban már a feudális termelési mód bomlásának jelei mutat
koznak és a kapitalizmus kibontakozásának lassú, a nyugat-európai 
polgáriasodás utjától eltérő, átmeneti időszakáról lehet beszélni, 
ez a kiváltság és állandósult vagyoni helyzet egyre inkább a fej
lődés útjában áll.

A város, a feudális termelési viszonyoknak megfelelően a mező- 
gazdaságot, ezen belül a szőlőművelést és borának értékesítését 
vallja a maga jólétének, megélhetésének szinte leglényegesebb alap
pillérének, miként évszázadokkal korábban, ebben az időszakban is. 
/2/ Jövedelmének fokozása érdekében, ha azt a konjunkturális viszo
nyok megkívánták, a szőlőterület nagyságát akár számottevően is 
növelte, vagy csökkentette. /3/ Nem volt tekintettel egyéb termelé
si ágakra. Azután szinte állandóap kilincselt az uralkodónál és hi
vatalainál, hogy a vesztett háborúk következményeként kiiktatott 
külföldi borpiacok helyett újakhoz juthasson és megszabadulhasson 
a mindinkább szoritó vámoktól. /4/ S hogy mennyire a bortermelés és 
a borkereskedelem állott az előtérben, azt bizonyítja az is, hogy 
itt nem talált követésre az egyébként éppen az ország nyugati vidé
kein, tehát Sopron közvetlenebb környezetében az árutermelés foko
zása érdekében kialakult majorsági gazdálkodás. De még az úrbérren
dezéssel biztosított jobbágyszolgáltatások maradéktalan kiaknázásá
ra, felhasználására sem törekedett. /5/

A feudalizmushoz való kötöttség eredményezte ilyen szemlélet 
a magyarázata annak, hogy új irányba mutató helyi vállalkozások nem 
kerülhettek nyíltan felszínre. A város maga nem volt kezdeményező, 
de nem könnyítette meg polgárainak, vagy az idegenből ide érkező 
vállalkozóknak ilyen kísérletezéseit sem. /6/ Pedig mód kínálkozott 
erre. A legjelentősebb az. 1753-ban Sopron birtokán felfedezett kő
szénben rejlő lehetőségek kiaknázása lett volna. A bányászás - el
sőként az országban - meg is kezdődött. De nem a város hasznára ! 
" A  hivatalos városban " - ugyanis - " felülkerekedett a földesúr, 
a bányászatban nem tudta az esetleges ipari hasznot látni, benne a 
robotmunka felesleges lekötőjét, erdeinek kiirtóját látta ". Inkább 
hagyta, hogy a bányát az ország gyarmati kihasználóinak közvetlen 
szolgálatába állit3ák. /7/ Fényes Elek is a város M vigyázatlanul" 
tett lépésének tartotta, hogy “ gazdag bányáját a bécsi cs. kamará-
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nak adta által ”./8/ Lényegében ugyanez a gondolkodásmód látszik 
abból is, hogy az elég számottevő helyi posztóipar fejlesztése ér
dekében inkább a büntetésüket töltő elitélteket venné igénybe egy 
létesítendő fonóházban, /9/ mint - teszem - szabad munkaerőt egy 
manufaktúrában. Pedig ez magának a városnak is érdekében állott 
volna. Következnék ez abból, hogy ugyancsak szorgalmazta jobbágy
községei fonalfonó kötelezettségének teljesítését. /10/ A manufak
túrák jelentőségéről, a bennük rejlő lehetőségekről egyébként sem 
lehetett tájékozatlan, hiszen jóval korábban, már 1730-ban lehető
vé tette a Pottendorf-i / Ausztria / gyapotfonó-manufakturának, 
hogy soproniakkal " bedolgoztasson ", /ll/ sőt újonnan épült pin
céjét is ennek a vállalkozásnak adta bérbe. /12/ Arra viszont 
nagy gondot fordított, hogy a földek, hangsúlyozottan pedig szőlő
kertjeinek megmunkálása valami módon hátrányt ne szenvedjen. A ta
nács 1802-ben kemény megtorlást helyez kilátásba azok számára, a- 
kik másoknak napszámosait elcsábítják magasabb munkabér ígéretével. 
Polgárok esetében a büntetés 12 Ft. Amennyiben azonban a munkaerő- 
csábítók a vincellérek, vagy az ún. szőlőmüvelő cselédek / Weingar- 
tsknecht/ soraiból kerülnek ki, nekik ugyanezért 12 botütés, vagy 
12 korbács csapás jár ki. /13/ Az intézkedés az olcsó munkaerő biz
tosítását célozta. Ugyanakkor gátat emelt a munkapiac fellazulásá
nak, s elejét vette a városi lakosság legkiszolgáltatotabb rétegei 
bárminemű érdekközösségbe történő kovácsolódásának is.

Földesúri kisebb haszonvételi jogát féltve, akadályozta első
sorban élelmezési iparágakon belül a társaságokba való tömörülést, 
/14/ s meggátolta a várost érintő, átmenő borkereskedelem lebonyo
lításához szükséges borraktárak, lerakatok létesítését./15/ Saját 
vámjövedelme védelmében, ezzel együtt más helyek vámszedési jogá
nak csorbítatlan érvényesítése érdekében is sikra száll azok ellen, 
akik a soproni polgárjogot elnyerték ugyan, de nem itt, hanem a kör
nyező falvakban laknak és polgárlevelüket csak arra használják, 
hogy kereskedő társaikat átsegítsék a vámokon. /16/

Látható, a tőkés fejlődés jelei már mind szélesebb területen 
mutatkoztak. S ez összefüggött a termény- és állatkereskedelem fo
kozatos fellendülésével és a városhoz közelebb fekvő vidékek pa
raszti árutermelésének fejlődésével is, amihez a napóleoni háborúk 
konjunkturális igényei kétségtelenül lökést adtak. így a társadal
mi átalakulásnak is olyan bázisai keletkeztek, amelyeknek révén a 
fejlődés átléphette azokat a mezsgyéket, amelyek között a feudális 
korlátok még érvényesülhsttek. A feudális városvezetés viszont - a- 
mi-nt az emlitett példákból is kitűnik - igyekezett felvenni a küz
delmet az ilyen tendenciákkal és korlátozó intézkedéseivel azokat 
visszaszorítani törekedett.

Ebbe az irányzatba illeszkedett bele a céhes ipar is. Mutatja 
ezt az, hogy a céhek száma 17G7-182B között mindössze kettővel bő
vült, s ez is még 1798 előtt történt. A céhbeli iparosok számszerű 
növekedése ennél tekintélyesebb. Amíg ugyanis pl. 1770-ben 462 mes
terről tudunk, addig az 1828-ban összeírt iparosok száma 701. A 
gyarapodás tehát mintegy 34 %. Ha azonban figyelembe vesszük azt, 
hogy 1798-ban az ipart űző mesterek az adózó lakosság 38 %-át tették 
ki, 1828-ban pedig csak közel 12 %-át, akkor határozottan lehet a 
céhek feudális rendszerének megmerevedéséről beszélni.

Lényegében azonos képet mutat, s a céhes ipar egyhelyben topo- 
gásáról tanúskodik az iparosok számának az összlakossággal történő 
egybevetése is. 1777-ben a céhbeli mesterek / 527 / a lakosság 4,65
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%-ét tették ki / a segédekkel és inasokkal együtt, összesen 1334 
fő, 11,78 %-át /. 1782-ben / 563 fővel / az arány 4,57 %-ra /e- 
gyütt összesen 1356 fővel 11,07 %-ra / apadt, s az 1784/85-ös 
összeírás szerint / a mesterek száma 516 / még tovább csökkent 
4,10 %-ra. Ha ehhez hozzávesszük még a közelebbi meghatározás 
nélküli mesterséget űzők számát ebben az utóbbi esztendőben,
130 " professio "-nlstát, az arány akkor is csupán 5,22 %. 1828- 
ban a mesterek száma 621, s ez a mintegy 12,500-ra tehető lakos
ságnak 4,96 %-a. Ide számitva az ugyancsak összeirt 80 egyéb i- 
parost, az arány 5,60 %-ra módosul ugyan, mégis ez alig jelent 
változást a 40 évvel korábbi helyzethez viszonyítva. /17/

Fentieknek vetülete látszik egyébként a városi polgárok sorá
ba felvettek származás / hely, társadalmi osztály / és foglalko
zás szerint történt elemzésének eredményeiben. A városi polgár
könyvekből azonos időközönként /18/ kigyűjtött adatok arról tanús
kodnak, hogy az új polgárokat átlagosan 62 %-ban az inkább mező- 
gazdaságból élő szegényebb soproni polgárság, s hozzá kisebb mér
tékben az itteni zsellérség adta, mint a főfoglalkozás szerint 
kézműves iparosnak számitó, valamint a vagyonosabb városi rétegek.
A fennmaradó 38 % azután idegenből, többnyire ós csaknem kizáróla
gosan, iparos elemekként áramlott be a városba. A jövevények között 
csak el-elvátve akadtak seborvosok, toronyzenészek, posta- és er
dőmesterek, vagy a város tekintélyes polgárcsaládjaiba beházasodó 
kereskedő, tisztviselő vagy más vagyonos kérők. Ezt tekintve, az 
idegen iparosok feltűnésének aránya viszonylag magas. Oe ebből a 
városi társadalomszerkezet változása vonatkozásában aligha lehet 
messzemenő következtetéseket levonni, mert lényegében csak a hagyo
mányos céhek tagságában időről-időre beállott veszteségek kiegé
szüléséről, pótlásáról van szó. Ezek közül is inkább a közszükség
leti cikkeket, az élelmiszert, ruházatot és lábbelit előállitó i- 
parágak vonzottak nagyobb, de az egész periódus alatt eléggé inga
dozó, s egyáltalán nem akármilyen mértékben is következetes moz
gást mutató számban szakembereket. Viszont olyan foglalkozásokat 
csak elvétve lehet találni, amelyek a betelepülő iparosokkal veszik 
kezdetüket. Pl. 1810-15 között pecsétmetsző és vésnök, vagy 1825- 
30 között tetőfedő.

Az alapvonásaiban eléggé keményen festett képet - amelynek az 
egyébként közismert és éppen ezért most nem tárgyalt, az egész or
szág életét befolyásoló, fejlődésének irányt és korlátokat szabó bé
csi udvari tervek és elképzelések még csak sötétebb árnyalatokat 
adtak - fellazitotték azok a városban egyre szaporodó elemek, ame
lyek kivül rekedtek a megélhetést nyújtó föld birtoklásából és a 
céhes iparból.

A lakosság ugyanis nagy mértékben gyarapodott. Száma 1720. és 
1787 között 5486-ról 12.338-ra emelkedett, ezt követően pedig 
1848-ig mintegy 16.900-ra nőtt. /19/ Ezzel szemben a rendelkezésre 
álló földterület nem változott, s a céhek sem tágították keretei
ket és még a mesterek sem foglalkoztattak számottevő mértékben al
kalmazottakat. /20/ így azoknak a száma növekedett folyamatosan, 
akik mezőgazdasági ingatlan nélkül és céhen kivül keresték megélhe
tésüket, nagyon sok esetben a polgárjogért sem törve magukat. Idők 
folyamán ezekhez csatlakozik majd az iparosok és még a földművelés
sel foglalkozó polgárok haladóbb része is : " igy kezd kiemelkedni 
az a réteg, amelynek a helyi ipar korszerűsítésében, a kapitalista 
termelés kiépítésében lesz majd szerepe /21/ - E helyen utalni 
kell arra, hogy a bárfuvarozók / Landkutscher / számának növekedése
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a polgárjog megszerzésében közvetlenül a közszükségleti igények 
kielégítésére szolgáló iparágaké után áll, ami a kereskedelmi for
galom nagyobb mérvű fellendülését jelzi. Továbbá, hogy ugyanebben 
az időszakban mutatkoznak a kereskedők differenciálódásának mar
kánsabb jelei : 1790-95 között 2 állatkereskedő, 1810-15 között 
2 képkereskedő és 4 sertéskereskedő, 1825-30 között 3 gabonakeres
kedő, s ezen kivül 1 ken'derkereskedő kapott polgárjogot.

Annak vizsgálata sorén, hogyan alakult Sopron műveltségének 
helyzete a vázolt viszonyok között a 18. század utolsó harmadában 
és a 19. század első évtizedeiben, amikor fellelhetők már a feudá
lis társadalmi és gazdasági kereteket túllépő irányzatok, két egy
mástól elkülönülő terület bontakozik ki. Az egyik a lakosság kul
túrájának alakulása, a másik pedig a városnak műveltséget széle
sebb területen közvetítő funkciója, iskolái és egyes művészeti á- 
gak révén. Bár sorrendben az előbbit illetné meg az elsőség, mégis, 
mivel a műveltséget továbbitó tevékenység kihatott magéra a városra 
is, kezdetnek inkább az utóbbiról essék szó.

Ismeretes, hogy időszakunk folyamán jelent meg a Ratio Educa- 
tionis, a legjelentősebb rendelkezés, amely a magyar közoktatásügy 
terén addig napvilágot látott. Egyik legfőbb érdeme, hogy az isko
lai képzést az egyházak kizárólagossága alól kivette és állami be
folyás alá helyezte. A befolyás mértéke azonban különböző volt, mi
vel a nem katolikus iskolák fenntartói, egyházi autonómiájukra hi
vatkozva, igyekeztek a lehető legnagyobb mértékben önállóságukat 
megtartani. Ez volt a helyzet Sopronban is, amelynek iskolaváros 
hirét két felekezeti : egy evangélikus és katolikus gimnázium ala
pozta meg. Előbbinek alapitása a reformáció itteni meggyökeresedé- 
sével esett egybe. A vizsgált korszakban igy már mintegy 200 éves 
múltra tekinthetett vissza, s a Ratio alapján éppen ebben az idő
ben fejlődött ki felső két osztályából a főiskola jellegű, 3 évfo
lyamú líceum bölcseleti, hittudományi és jogtudományi fakultások
kal. /22/ A külföldi, elsősorban német egyetemeken / Jéna, Lipcse, 
Wittenberg, Halle, Altdorf / a mindenkori koreszmék áramlataiban 
érlelődött tanári kara, amelynek tagjai ezeknek az áramlatoknak, 
a különféle tudományágaknak és az irodalomnak európai szintű képvi
selőivel nemegyszer közvetlen kapcsolatba kerültek, biztosította a 
tanítás módszerében és anyagéban az általános magyarországi okta
tási viszonyokhoz képest haladóbb színvonalat. /23/ A többször mó
dosított tantervekre a ” reáliák felé “ irányuló törekvések nyom
ják rá a bélyeget és amikor a magyar nyelv kérdése, amint az " a 
feudalizmus bomlásának és a kapitalizmus bontakozásának idején midi
den ország történetében előtérbe kerül " /24/, nálunk is politikai 
problémává érik, az intézet nem késlekedik a nemzeti ügy zászlóhor
dozójává lenni.

Itt meg kell említeni az ország első diák-önképzőkörét, az ev. 
gimnázium " Magyar Társaság”-át, amelyet a magyar kulturára éhes 
tanulók Kis János későbbi szuperintendens, országos nevű költő és 
négy társa kezdeményezésére 1790-ben alakítottak. A Társaság tag
jainak érdeklődési köre és vállalt feladatai : " a magyar nyelv és 
irodalom pallérozása a saját maguk nemzeti művelésére ”, azután Ma-
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jror3zág történelmének megismerése, továbbá a tagok irodalmi i- 
nyei és tevékenysége élénk kapcsolatokat eredményeztek a magyar 
amzeti gondolat vezéregyéneivel : Széchenyi Ferenccel és István

nal, Morvát1 Istvánnal, Virág Benedekkel, Vörösmarty Mihállyal./25,/
Ebben az értelmet és hazafias lelkűletet formáló légkörben 

sok neves, az ország szellemi és közéletében kiemelkedő egyéniség 
nevelkedett. Közülük csak néhány : Berzsenyi Dániel, a mostani 
jogutód gimnázium névadója, Döbrentey Gábor iró, a MTA első titká
ra, Hajnóczi 0óz3ef jogtudós, a magyar jakobinusok egyik vezetője.

Az intézet a történelmi Magyarország 3zinta minden részéből 
vonzotta a tanulókat, kivétel csupán Erdély volt. Külföldiek is 
jártak ide, elsősorban a cseh és morva vidékekről és a szomszédos 
Ausztriából. A diákok száma úgyszólván töretlenül gyarapodott.
1803 és 1826 között az évi létszám mintegy 250-ról valamivel 400 
fölé emelkedett. A Sopronhoz közelebb fekvő megyéket kivéve az 
iskolalátogatók száma vármegyénként ali- alig érte el az 5-öt. Ez
zel szemben az ifjúság zömét maga Sopron vármegye, beleértve a vá
rost is, ezt követően sorrendben Vas, Győr, Veszprém, végül Zala 
vármegyék adták.

Egy tájékoztató táblázat :

1777 1808 1825
Sopron vm. 72: /29.5 % / 125 /43,4 % / 182 /45,4 % /

Vas vm. 51 /20,9 % / 75 /26.0 % / 84 /20.9 % /
Győr vm. 26 \ K* O 0) % / 20 / 7.6 cy /o / 32 / 8,0 % /
Veszprém vm. 31 / 12,:r %/ 20 / 7,6 % / 28 / 7,0 % /
Zala vm. 10 / 4.1 % / 14 / 4,9 % / 14 / 3.4 % /

190 /77,8 % / 254 /89,5 % / 340 /34,7 % / /

A Sopron megyeiek / beleszámítva a Sopron városiakat is / elő
retörése világosan látszik. A Vas megyeiek aránya, kisebb ingado
zásokkal, közel azonos szinten mozog, mig a többi háromé megfigyel
hető visszaeesést mutat. Ennek ellenére az ezekről a területekről 
hosszú évtizedeken át az intézetbe érkezik szinte változatlan szá
ma az iskola állandósult vonzáskörére utal. A diákok összlétszáaá- 
ban pedig határozottan az említett valamennyi megyéből ide sereg- 
lettek számának magas fölénye fedezhető fel.

Valamelyes képet lehet alkotni a tanulók társadalmi származá
sát illetően is az 1824/25. tanévben készült, sajnos csak hiányo
san meglévő kimutatások alapján. /27/ Eszerint a hallgatóság 25.1 
%-a / 54 fő / polgárszőlők gyermeke volt. A nemesi családokból 
származók 21,9 %-ot / 47 fő /, a jobbágy / zsellér / eredetűek pe
dig 22,S %-ot / 49 fő / tettek ki. Viszonylag nagy a valamilyen 
tisztséget, hivatalt viselő apák fiainak aránya : 25,6 % / Z5 f6 /. 
Ebben az esetben azonban figyelembe veendő az, hogy ebbe a csoport
ba kellett sorolni a jegyzők, tanítók, vármegyei és uradalmi alkal
mazottak, meg a lelkészek gyermekeit is, akiknél a foglalkozáson 
kivül utalás pl, nemességre, vagy egyébre nincsen. A kereskedő ré
teg is képviselve van 3,0 %-kal. Meg nem állapítható o származása
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1,6 ;£-nak. - Levonható a tanulság : ebben az időben a nemességet, 
a feudális rend elsőrangú megtestesítőjét, messze túlszárnyalták 
azoknak a rétegeknek jövőt formáló ivadékai, akikre a polgári 
társadalom kialakítása,.továbbfejlesztése hárul majd.

A katolikus gimnáziumot a jezsuiták alapították 1636-ban. 
Tananyagát és tanmenetét egészen 1776-ig alapjában a rend 1598- 
ban készült, 8 a Jezsuiták vezette valamennyi tanintézetre kötele
ző szabályzata határozta meg. A nyelvtanitás - a latinon és görö
gön kivül a német, francia és olasz nyelvé is - , azután a humán 
tárgyak oktatása voltak az iskola fő erényei. /28/ Ezen csak a 
Habsburg-birodalml érdekek szolgálatába állított állami beavatko
zás a magyar oktatásügybe, a Ratio Educationis megjelenése vál
toztatott. Ez azonban pusztán annyit jelentett, hogy egyik megkö
töttségből lényegében egy másikba került. Amennyire a tradicioná
lis oktatási keretek nem adtak módot pl. a 18. század második fe
lének elején mind sürgetőbben jelentkező igények kielégítésére : 
a reáliák, a közismereti tárgyak fokozottabb mértékű bevezetésé
re, / 29 / úgy 1777 után az intézet követni tartozott minden állá
si intézkedést, amely akár az Iskola szervezetére, akár a tanítás 
anyagára vagy módszerére vonatkozott.

Miként az evangélikus testvérintézetbe, ide is széles terüle
tekről érkeztek a belföldi diákok, s elvétve külföldiek la. /30/ 
Ezt az intézetet színen elsősorban a közeli vidékek tanulni vá
gyó fiai töltötték fe_ folyamatosan. Látható ez a következő táb
lázatból :

Sopron vm. és 
város

1760 

251 / 66,2 % /
Szomszédos vra-ék 
/ Vas, Győr, Moson,
Zala stb./ 63 / 16,6 * /
Távolabbi vidékek
és külföld 65 / 17,2 % /

1808

266 /80,7 % /

55 /16.9 % /

8 / 2,4 * /

379 /100.0 % / 329 /100,0 % /
Ismét annak lehetünk tanul, hogy az ideáramláe a távolabbi 

helyekről s két időpont között ugyancsak megcsappant, mégpedig 
olyannyira, hogy szinte kizárólagosan a Sopron közvetlenebb köze
lében fekvő terület fiataljaiból került ki a hallgatóság.

A tanulók létszáma 1768 és 1778 között évenként erősen 400 
körül tartotta magát. Ettől kezdve 1781-ig fokozatosan, ezt köve
tően pedig ugrásszerűen csökkent ez a szám és 1789-ben 103-mal el
érte a mélypontot. Ezután ismét folyamatos gyarapodás figyelhető 
meg, s az 182G-as esztendőkre a létszám újra 300-350 körül állan
dósult. Ez a rendkivül nagy ingadozás magyarázható a jezsuiták 
rendjének 1773. évi feloszlatását követő változásokkal a tanári 
karban. A feloszlatást követően, az 1773/74-es tanévben még je
zsuiták tanítottak, a következőkben azonban már világi papok lép
tek a helyükbe. 1776-tól 1802-ig pedig domonkosrendi szerzetesek
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oktattak és neveitek az Iskolában, amely 1802-ben került végér
vényesen a bencések irányítása alá. A nagymérvű létszémcsőkkenés- 
nek oka lehetett továbbá a tandijkötelezettség bevezetése is, a- 
mit II. József 1785. évi rendelkezésében irt elő./31/ Ha azon
ban áll az a megállapités, hogy több " szellemiség találkozása, a 
kulturelemek áramlása " kifejezésre Jut az oktatás terén, továb
bá, hogy " az iskolák élete és fejlődése feltétlenül tájékoztat 
a környező kulturközösség szellemi alkatáról, alakulásáról és 
fejlődéséről", / 32/ akkor a tanulók nagymérvű elmaradásának e- 
redendő okát talán inkább valahol az abszolutisztikus törekvé
sekkel, a nevelést és az oktatást az állami érdekeknek alárende
lő Ratio kötelező alkalmazásával és a II. József uralkodásénak 
vége felé kötelezővé tett német tannyelv bevezetésével teremtett 
iskolai viszonyokkal szemben megnyilvánuló ellenállásban kell 
keresnünk, legalább is egyes néprétegek esetében. Ebben a vonat
kozásban leginkább a nemesség tartózkodása olvasható ki a tanulók 
demokratizálódását mutató alábbi táblázatból. Amikor azután az 
országos politikai életben a nemzeti érdekek felkarolása az 1790- 
es országgyűlést követően bontakozni kezdett és a magyar nyelv 
oktatását az 1790 : XVI. tc-nek, valamint az 1792 : VII. tc-nek 
megfelelően ebben a soproni intézetben is bevezették, a diákság 
száma - most azonban már inkább a polgári és különösen a paraszti 
rétegekből - egycsapásra növekedésnek indult s az 1781. évi 103- 
as létszám 1793-ban 205-re és 1795-ben 270-re ugrott.

A gimnázium hatósugarának emlitett szűkülésével egyidőben el
tolódások mutatkoznak a különböző társadalmi osztályokból szárma
zó diákok arányában is :

1760 1808
polgári származás 55 /15.5 % / 82 /24,9 * /
nemesi származás 163 /43,0 % / 56 /17.0 % /
jobbágyi származás CMH /32.7 % / 154 /46,9 % /
tisztviselői szár
mazás - 37 /ll.2 % /
egyéb származás 37 / 8,8 % / -

379 /100,l3 % / 329 /100.0 % /
Ebbeh az iskolában is,miként az evangélikus gimnáziumban, a 

nemesek kategóriájába tartozók tetemes számszerű és viszonylagos 
visszaesést mutatnak. Amíg azonban az utóbbiban a polgár-, nemes-, 
jobbágy- és tisztviselő családok sarjai közel azonos arányt képvi
selnek a 19. század elején, addig a katolikus gimnáziumot a zsel
lérek, jobbágyok iskolájának lehet tekinteni ugyanebben az időben.

Az alsófoku oktatás Sopron városában 1777 előtt 4 katolikus 
és egy evangélikus népiskolában folyt. Ezekhez sorolható az or- 
solyarendiek leányiskolája is. /34/ A Ratio ismét a katolikus is
kolákat érintette Jobban. Rendelkezései értelmében a katolikus nép
iskolák egyikét, a belvárosit 4 osztályos nemzeti iskolává / főta
nodává / szervezték át. Ebben a szervezetében átmenetileg alkalmat 
nyújtott az alacsonyabb kategóriába utalt falusi iskolák tanítói
nak a bevezetendő uj oktatási módszer elsajátítására. A tanítás né
metül folyt, de tananyagában előbb a latin, majd l7Sl-től a magyar
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nyelv is helyet kapott. 1806-ban osztályainak számát háromra a- 
pasztották. A katolikus külvárosi iskola megmaradt falusi jelleg
gel és egy osztállyal. Második osztálya még csak 1787-ben kezdte 
oeg működését. /35/ A Ratio bevezetésével szinte egyidőben meg
szűnt két korábbi népiskola : a Vos3-árvaházi, amely a bennlakók 
számára létesült, továbbá a kát. Konvent által alapított és fenn
tartott un. • szegények iskolá"-Ja.

A 3 osztályos evangélikus népiskola, amelynek fiúosztálya a 
gimnázium előkészítője volt, 1798-ban fejlődött 4 osztályúvá. U- 
gyanekkor a tantárgyak / vallástan, irás, olvasás, számolás / tör
ténelemmel, földrajzzal és természetrajzzal bővültek. A második 
ev. népiskola 1813-ban nyilt meg a külvárosban. /36/

Külön meg kell emliteni az ebben a korszakban megindult szak
oktatást. A kát. belvárosi iskola 4. osztályából nőtt ki a rajz
iskola, a szakoktatás hivatott tanfolyama, amely az 1790-es évek
ben valóságos szakiskolai szintet árt el. Tanulói kezdetben az 1- 
parosok közül kerültek ki, a század végén azonban már a leeendő 
kereskedők is látogatói lettek. Ez a szakoktatási Intézmény nem 
fejlődött vissza és nem szűnt meg a 19. század első évtizedeiben, 
amint az az országban a legtöbb hasonló intézettel történt, hanem 
éppen ebben az időben élte fénykorát. /37/

Az eddigieket röviden áttekintve megállapítható, hogy a 18-19. 
század fordulóját felölelő időszakban Sopron, két gimnáziuma révén, 
a műveltség terjesztésében az oktatás meghatározott szintjén : a 
középfokú oktatásban, és ennek megfelelően területileg viszonylag 
könnyen körülhatárolható vidéken centrális helyet foglalt el. - La
kóinak szélesebb rétegei számára pedig az alsófoku képzéshez a meg
felelő feltételek biztosítva voltak.

Néhány, a művészetek szféráját érintő területen szintén kul- 
turközpant jellege alakult ki a városnak ebben a korszakában. A 18. 
század közepe táján, szakitva a korlátozó hagyományokkal, megnyi
totta kapuit a képzőművészek előtt. Több elismert, ha nem is a leg
kiválóbbak közé sorolható művész telepedett ezt követően itt le.

A festők közül kétségtelenül a későbarokk két jellegzetes kép
viselője, Dorfmeister István és Schaller István a legjelentősebbek. 
Mindkettő Bécsben képezte ki magát. Dorfmeister különösen a free- 
kómüvészetben volt kiemelkedő, de oltár- és arcképfestésben is jó 
nevet szerzett magának. Művészi tevékenysége az egész Dunántúlon 
figyelemreméltó emlékeket hagyott. Dolgozott Sopronban és környé
kén, Szombathelyen, Sárvárott, Szentgotthárdon, Szigetvárott, Nő
vén stb. Kortársa, Schaller István, a század " egyik legtöbbet fog
lalkoztatott festője " művészetének is a Duna-Lajta-Dráva vonala 
szabott földrajzi határt. A többi jelentéktelenebb festő, mint 
Schiller József, Molitor József, Luft Lőrincz, behálózván működé
sükkel a közeli és távolabbi tájakat, szintén hozzájárultak Sopron 
kulturközpont szerepéhez. /38/

A szobrászat is virágzásnak indult a 18. század harmadik ne
gyedében. Művelői közül kiemelkedett Schweitzer György, a provin
ciális barokk jeles művésze. Vidéki tevékenységét, miként társai
ét, igy Sedlmayr Andrásét, Mnich Miklósét, Hartwich Gottliebét és 
Müller Ferencét az ebből az időből fennmaradt Írásos bizonyitókok 
tanúsítják. /39/
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Városunk építészeit e korban ott találjuk a környék Jelentő
sebb építkezéseinél. Az akadémikus Ringer József megépítette a 
Széchenyiek sopronhorpácsi és nagycenki kastélyait és ugyanitt 
a családi,kriptáját is. Neumayer Lőrinc pedig a rusztl evangéli
kus és a kelenpataki katolikus templomok építőmestere volt. /40/

A megalapozottan mozgalmas és virágzó kulturális élet, a- 
melynek formálóit és terjesztőit sok esetben csupán a helyben la
kás kötötte Sopronhoz, magával sodorta a város társadalmát is.
- Közbevetőleg megjegyzendő : mivel a város lakóinak túlnyomó 
többsége német ajkú volt, a mi vonatkozásainkban is e nyelv ural
kodó jellegét kell figyelembe venni.

Olyan intézmények indultak be a városban ebben az időszakban, 
amelyek a lakosság szélesebb rétegelt szólították meg műveltségük 
elmélyítésére. A könyv, a tudás és nemes szórakozás forrása, s 
gyakran az újnak, a haladó eszmei áramlatoknak csatornája, az 
1790-es évek elején megnyílt első itteni kölcsönkönyvtár révén,/4l/ 
olyan érdeklődők számára is hozzáférhetővé lett, akik a középisko
lák, a tudós kőnyvbarátok könyvállományát alig, vagy éppen egyál
talán nem tudták megközelíteni. Ezt 1802-ben, tehát hamarosan rá, 
a város első könyvkereskedésének megnyitása követte, s mintegy egy 
évtized múltán a másodiké is. Ezek azután nem csupán a városi igé
nyeket elégítették ki, hanem szélesebb vidékekéit Is, mert köny
vesbolt legközelebb csak Pozsonyban, Pesten ás Zágrábban volt ta
lálható. /42/ E könyvkereskedésekhez egy harmadik is sorolható : 
Pfundtner Mátyás könyvkötő, az említett kölcsönkönyvtár tulajdono
sa a Klr. Egyetemi Nyomda termékeit árulta. /43/

A színházi élet is ebben a korban rendeződik. A város azzal 
vetett véget színtársulatok megjelenése esetlegességének, hogy
1769-től kezdve kőszinházban - az első az országban /44/ - fogad
ta őket. Bérleti szerződésekkel biztosította, hogy az együttesek 
több éven át, huzamosan itt-tartózkodjanak, ennek pedig színvona
las és korszerű műsor lett a következménye. A német klasszikusok 
és Shakespeare remekművei, valamint a korabeli operairodalom ter
mékei váltották egymást a színpadon. A korszerűségre Jellemző, 
hogy pl. Mozart 1791-ben komponált Varázsfuvoláját alig négy év
vel később már itt is bemutatták. Magyar szintársulat megjelenése
1820-ban ezen a színpadon, szintén erre az időszakra esik. /45/

Határozott tendencia figyelhető meg a város zenei éle.tében 
az egységesebb szint kialakulása, a korszak igényeinek és adottsá
gainak megfelelő magasabb fokú, művészi muzsikálás feltételeinek 
megteremtése felé az időszak folyamán. A muzsikálás természeté
ből következően azonban ez a mozgás lényegesen lassúbb és össze
tettebb volt, mint egyéb, pl. a színjátszás esetében. Serkentő, 
kedvet ébresztő és fokozó, valamint gátló körülmények sokkal in
kább hatnak, mint rideg intézkedések, kényszerítő ráhatások, vagy 
akár anyagi tényezők. így érthető, hogy hosszú volt az ut az e- 
gyéni és családi zenéléstől, a katonatoborzás hangulatkeltő hege- 
dülésétől, /46/ azután a tánc alá való kocsmai zenéléstől /47/ a 
néhány toronyzenész szervezettebb és rendszeresebb világi és egy
házi muzsikálásán, /48/ továbbá pénzszerzési céllal összeállt 3-4 
tagú zenészcsoportokon át /49/ az 1829-ben szervezett zenekari ap
parátusig, amely alkalmas volt arra, hogy Haydn Teremtés c. ora
tóriumával remekeljen. Ez egyúttal a városi zeneegyesület megalakí
tását is eredményezte, /50/ amely utódjában napjainkban le él még.
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/ Hogy a bárkiben esetleg felvetődő kérdéseknek elejét vegyen, 
szeretném megjegyezni, hogy a zenetörténetben is közismert jelen
tős soproni művészi eseményeket, pl. Liszt Ferenc hangversenyeit, 
szándékosan nem emlitem - bár ezekben a magasabb rendű helyi ze
nei fejlődésének menetébe nem illeszkednek szorosan bele és kere
teit egyébként is messze 'tulszálnyalják ./

Ez a pezsgő élet a fejlődő és egyes részeiben szépülő város 
falai között zajlott. A várfallal körülvett belvárosban a terjesz
kedésre nem volt lehetőség. A meglévő épületek külső és belső dí
szítésében, léptékek megnagyobbodásában jutott kifejezésre a szép 
iránti igények növekedése. A várfal külső vonulata körül egyre- 
másra nagyobb épületek nőttek ki, 8 lassan ide tevődött át a keres
kedelem súlypontja is. A középkori eredetű épületsor a volt vár
árok északi és keleti oldalain, a vagyonosodé kereskedők és iparo
sok házai, a kor divatos stílusát követve rokokódiszt öltöttek.
1780 körül azután, miként a korábbi etilusáramlatok mind a maguk 
idejében, s barokk utolsó szakssza, a copf is elérkezett idáig, 
hogy több, mint egynegyed évszázadon át előkészítse a klassziciz
mus számára a talajt az építészetben. Ez a stílusirányzat már a 
feltörő, s majd a polgári átalakulás folyamatában meghatározó sze
repet játszó rétegek, elsősorban a kereskedők megnyilvánuló igé
nyeiben leli gyökereit. /51/

A város lakosságának kulturális fejlődését tükröző eredmények 
már a korszak alatt is valamelyest megnyilvánulnak. Mindenekelőtt 
a műveltség alapvető elemeit hintő, s ennek következményeként a 
magasabbrendü művelődési igények kielégítésére serkentő iskolai ok
tatás terén tűnik ez ki. A népiskolákat látogatók száma erősen e- 
melkedő irányt mutat. így a katolikus külvárosi iskolában a tanu
lók létszáma 1713 és 1774 között meghároraszorózódott : 120-ról 
391-re emelkedett. /52/ S ha figyelembe vesszük, hogy szigorú taná
csi határozat alapján csak azokat lehetett iparostanulóknak alkal
mazni, akik a népiskola 4 osztályának elvégzését és a rajziskola 
eredményes látogatásét bizonyítvánnyal igazolták, /54/ akkor nem 
nehéz elképzelni, mennyien törekedhettek legalább az alapvető isme
retek elsajátítására.

A gimnáziumok soproni, többségében iparos származású diákságá
nak az iskolatársakhoz viszonyított aránya hasonló módon felfelé 
Ívelést mutat. /55/ Az ev. gimnáziumban az 1777. évi 18,5 %-kal 
/ 45 fő / szemben 1825-ben 30,4 % / 65 fő /, a katolikusban pedig 
az 1768-1775 közötti 9-14 %-kal / 39-61 fő / szemben 1808-ban 27,3 
% /90 fő / a soproniak aránya. /56/ Mindkét esetben tehát igen je
lentős a gyarapodás. így indokolt az a felvetés, hogy egyre inkább 
nőtt azoknak a száma, akik szakíthattak a szülőknek akár a mező
gazdaságban, akár a céhes iparban hagyományos szinten folytatott 
foglalkozáséval. Kötetlenebb pályára léptek : orvos, katonatiszt, 
igazgatási vagy gazdasági tisztviselő, kereskedő, vállalkozó lett 
belőlük, /57/ vagy pedig növelték azok számét, akiit jó érzékkel 
ebben az időszakban vetették meg alapjait azoknak s kereskedelmi 
és ipari cégeknek, amelyek a későbbiek során, a kapitalizmus fejlő
dése idején nagy fellendülésnek indultak. /5S/

A szélesebbkörű szellemű átalakulásra, ha egyéb adatok nőm 
állnának is rendelkezésre, elegendő fényt dérit Pr&nzert József 
állatkereskedő, választópolgár könyvállománya 1816-ben. A wir.íegy 
140 müvet felölelő gyűjteményben 11 egyházi, 3 jogi és 35 ezCpiro- 
dalmi mű mellett 40 természettudományos, 22 földrajzi, 12 tórsada-
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lomtudományos mü, továbbá 3 általános, 1-1 filozófiai, gazdasági 
és katonai lexikon, azután angol-német, német-latin, francia és 
horvát szótár található. /59/ S ezzel kiemelkedik a korábbi i- 
dők itteni magánkönyvtárainak szokványos jellegéből, amit megha
tározott a vallással, joggal és egyéb humanisztikus tudományá
gakkal foglalkozó könyvek abszolút túlsúlya. Az egyszerűbb embe
rek értelmi haladásának Túrba Antal szobafestő példája szolgál
jon tanúbizonyságul : 1821. évi hagyatékában “ Architektur-Buch", 
építészeti szakkönyv, továbbá kertészeti szakirodalom is volt 
egyéb könyvek mellett. /60/

Mindezek után, összefoglalásképpen megállapítható, hogy Sop
ron művelődésének az 1820-as esztendők végére kiforrott eredményei, 
amelyek az itteni gazdasági viszonyok alakulását követő, eseten
ként ezeket meghaladó ütemben az egész vizsgált Időszak alatt fo
lyamatosan bontakoztak ki, olyan, a kornak és a város helyzeti je
lentőségének megfelelő szellemi és kulturális adottságokat formál
tak ki, amilyenekben az azt követő idők hazai politikai áramlatai, 
majd pedig a gazdasági és társadalmi átalakulásnak követelményei 
támaszra lelhettek.
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/40/ Csatkai Endre : Művészettörténeti áttekintés. - i.m. 142. - 
Magyar Életrajzi Lexikon. II. kőt. Bp. 1969. 524.

/4l/ Csatkai Endre : Könyvgyűjtők, régiséggyűjtők a régi Sopronban. 
SSz. 1938. 138.

/42/ Dr. Verbényi / Veszelke / László : Az első soproni könyvesbolt. 
SSz. 1939. 81. - Dr. Verbényi / Veszelka / László : A második 
soproni könyvesbolt. SSz. 1939. 176.

/43/ GySmL. 2. : Sopron városi törvényszék iratai. Fasc. VIII. Num. 
1071.

/44/ Kugler Alajos : A soproni színészet története. Sopron. 1909. 
11-12. - Mollay i.m. 93.
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/45/ Csatkai Endre : Uj adatok a soproni hivatásos színészet meg
indulásának történetéhez a 18. században. SSz. 1968. 178- 
180. - Csatkai Endre : A soproni színészet története 1841- 
1950. Sopron, 1960. 6.

/46/ GySroL. 2. : TJkv. és Kgyjkv. 1764. 44. - Mollay i.m. 102.
/47/ GySmL. 2. : TJkv. és Kgyjkv. 1768.90-91.
/48/ GySmL. 2. j Sopron város karaarési számadása. 1774. 151.,

1778. 166-167.
/49/ Csatkai Endre s Zenetörténeti adatok Sopron múltjából. SSz. 

1941. 221.
/50/ Csatksi Endre : Haydn Teremtés c. oratóriumának első soproni 

előadása. SSz. 1958. 154. - Mollay l.m. 102.
/51/ Csatkai Endre : Művészettörténeti áttekintés. - i. m. 136-137. 

142-143. - Mollay l.m. 91-92. - Winkler Gábor : Sopron építé
szete a 19. században. SSz. 1968. 350.

/52/ Bán Oános i.m. 341.
/53/ / Sz.n. / Népiskolánk rövid története. - i.m. 7.
/54/ Or. Veszelka László : A soproni rajziskola története. SSz. 

1938. 216.
/55/ Németh Sámuel : A soproni evangélikus líceum tanulóifjusága 

a XVIII. században. SSz. 1957. 67. - Soproni Berzsenyi Gim
názium : Tanulók kimutatásai az 1824/25. Iskolai évről 
/ " Donatisták *, " Syntaxisták ", " Rhetorok * /.

/56/ Lásd a 33. az. jegyzetet.
/57/ GySmL* 2. : Sopron városi törvényszék iratai. Fasc. VIII. Num.

969., 1081., 1335., 1406.
/58/ Mollay i.m. 101.
/59/ GySmL. 2. ; Sopron városi törvényszék iratai. Fasc. VIII. Num. 

898.
/60/ G^SmL. 2. : Sopron városi törvényszék iratai. Fasc. VIII. Num.
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József TIRNITZ ;

Die kulturelle Entwicklunq dér Stadt Sopron um die Wende dér 18-19 
Jahrhunderte'.

Die Stadt Sopron / Ddenburg /, als eine königliche Freí- 
stadt und zugleich ein über etwa 40.000 Katastraljoche ver- 
fügender Fronherr, wurde durch ihre Interesaen eng mit deni 
Feudalsystem verknüft. Von dieser Gebundenheit sind Jahrhun
derte láng die ProductionsverhSltnisse, mit besonderer ROck- 
sicht auf den Weinbau und Weinhandel, bestimmt worden. Deraus 
ergibt sich, dass auch noch um die Wende dér 18-19 Jahrhunderte, 
da mán nun achon von einem Zerfallen des Feudalismus und von den 
Anfangsorscheinungen des Kapitalismus im Lande sprechen kenn,
Jedem Verouch in Richtung irgendeines wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Fortschrittes hier Schwairigkeiten gelegt 
worden sind.

Doch die kulturellen Verháltnisse dér Stadt zeigen wahrend 
dieses Zeitraumos eine stándige Entwicklung, die sich besondere 
auf zwei Ebenen erkennbar maciit s in dér Entfaltung des lokálén 
Bildungsniveaus und in dér Vermittlerrolle, durch welche dér 
kulturelle Einfluss durch zwei / ev. und kath. / Mittelschulen 
und einige Kunstarten auf breiteren Gebieten sich geltend gemacht 
hat. Dadurch wurde dér Stadt dér Charakter eines Kulturzentrume 
verliehen. •

Zum letztaran : Die Schüler beider Gymnasien scharten sich 
auf Koeten weiter gelegenen Landesteile immer mehr in erster 
Linio &U3 dsr náheren Umgebunq dér Stadt und auch aus den 
nachbarlichen Komitaten, Parallel damit stieg auch wesentlich 
die Anzahl dér Studenten von nicht adeliger Herkunft. Es scheint, 
als ware im ev. Gymnasium fást ein Gleichgewicht zwischen den 
Kindern des Adelstandes, dér bürgerlichen Klasse und dér niederen 
Schichten dér Gesallschaft entstanden. Dagegen kőnnte das kath. 
Gymnasium ala eine Schule von Volksschichten dér Fronbauern und 
Kleinhausler betrachtet werden.

Einige in Sopron vvohnhaft gewesene KOnstler habén den kultur- 
zentralsn Charakter dér Stadt noch vermehrt. Ihre malerische, 
bildhaueriacho und architektonische Tátigkeit hat sich sozusagen 
auf ganz Transdanubien ausgebreitet.

Sopron solbot kann sich mohrer in dieser Zeitperiode 
ontccandenen Kulturinstitutionon rühmen. Eine Leihbibliothek und 
etwa drei Buchhsndlungen viurden eröffnet. Das Theaterwesen wurde 
düdurch geragelt : dass ab 1769 Ensembles auf Grund vertragsméssig 
befristetor Verpr.Tichtungen in einem steinernen Gebáude ihre 
zeitgemSssen Stücke útid Opern vorführen konnten. Im Musikleben 
dér Stadt zeigten sich Seatrebon nach Schaffung von Bedingungen 
eines konzertmáaaigen Mueizierens : im Jahre 1829 wurde dér 
stádtische Musikverein mit dem Ziel gegrflndet die Musiker zu 
einigen und um den Nachwuchs zu sorgen.

Die Schulen, die zűr Verbreitung von Grundelementen dér Bildung 
berufenen Institutionen , welche hierdurch auch zűr Befriedigung
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höherer kulturellen Ansprüche aufmuntern, wurden im kontinuierlich 
steigenden Masse von den Sprösslingen dér Stadtbewohner besucht.
In den Volksschulen habén sich die Schüler vervielfacht und auch 
in den Gymnasien wurde ihre Zahl standig ansehnlicher. Es kann 
daher angenommen werdén, dass tnanche dieser Schüler, nach dem 
Bruch mit den traditionellen landwirtschaftlichen oder kleingewer- 
blichen Bescháftigungen ihrer Váter, eine andere, mehr in das 
Geistige schlagende Laufbahn einschlugen und so gewissermassen 
aus den Rahmen des Feudalsystems herauatraten, oder aber das Fűn- 
dament zu jenen Handelsháuser, bzw. Gewerbeanlagen gelegt habén, 
die zűr Zeit dér Entfaltung des Kapitaliemus da ihren Aufschwung 
genommen hatten.

t ■
i



Hegedűs Rajmund :

Adalékok Esztergom művelődési vlezonyeinek alakuláshoz a XVIII—■
XIX. század fordulóján

1./ A város társadalmi, gazdasági fejlődése
A XVIII. ás XIX. században Esztergom nem volt azonos a mai 

várossal. Négy különböző városrészből állt, amelyek struktúra 
szempontjából is különböztek egymástól, és a társadalmi, gazd8- 
sági fejlődés különböző fokán álltak.

A szabad királyi város 1708-ban visszanyerte, illetve visz- 
szaváltotta régi rangját. Gyorsütemü fejlődésére jellemző, hogy 
a XIX. század huszas éveiben már 24 kövezett utcája és két tere 
volt. A városban 30 különböző céh működött. Az iparostársadalon 
446 mesterből, 388 segédből és 149 inasból állt. A legnagyobb céh, 
a csizmadiák céhe 123 mestert, 94 segédet és 44 inast tartott 
nyilván. Utána következett nagyságban a szűcsök, a magyar és né
met szabók, a vászonszövők és takácsok céhe. De tekintélyes volt 
a német é9 horvát vargák, a halászok és posztónyirók céhe is. A 
város lakossága 6679 főt számlált, és nagyrészt magyarok voltak, 
de szép számban akadtak köztük németek és szlovákok is./l/

A város teljes jogú polgára csak az lehetett, aki a városon 
belül tulajdonnal rendelkezett, megfizette a polgárrá fogadás tak
sáját, és letette az esküt. A polgárok között külföldieket is ta
lálunk, a XIX. század közepe táján azonban már csökkent az idege
nek száma. A nemes város ügyeit a külső és belső tanács intézte.
A 24 tagú külső tanács élén a néptribun, a 12, később 10 tagot 
számláló belső vagy kistanács élén a főbiró állt. A főbiró mindig 
a legvagyonosabb rétegből került ki. A külső tanács szsrepe egyre 
csökkent, a polgárság képviseletét a választott “ hatvan személyek
re * ruházták át. A vezetés Így fokozatosan a tanács és a polgár- 
mester kezébe került. Polgármesterrel 1808-ban találkozunk először. 
/2/

A város életében az iparűzés mellett nagy szerepet Játszott a 
mezőgazdaság, a szőlőművelés. A szabad királyi városnak mint jogi 
személynek mintegy 2800 hold szántója, 3200 nold erdeje, 4500 hold 
legelője és' viszonylag kis területű rétje volt. Ehhez Járult még 
a polgárok magántulajdonában levő szántó, rét és 1137 noldnyi sző
lő.

A Víziváros, Szenttamás és Szentgyörgymező mezővárosi rangban 
levő helységekként szerepeltek. Az első kettő az érsek birtokai 
közé tartozott, Szentgyörgymező a káptalan tulajdona volt. Nem a 
szabad királyi város, hanem a vármegye igazgatása alátt álltak.

A Viziváros lakóinak száma elérte a 697 főt. A városrészt fő
leg német mesteremberek és kézművesek lakták. Földjük, szántójuk 
nem volt, csak kerttel rendelkeztek. Szenttamás a város legszegé
nyebb része volt, 1828 lakost számlált. Figyelemre méltó, hogy a 
helységben 262 fő zsidó vallásunak mondta magát. Szentgyörgymező 
1953 lakossal a legnagyobb volt a 3 mezőváros közül. 717 hold szán
tóval, 188 kát.hold szőlővel rendelkezett./3/ A három városrész
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eltérő fejlődéséből következett jellegük különbözősége. A Vízi* 
város papi-iparos-kereskedő jellegűvé vált, lakosságának szima 
gyorsan növekedett a hercegprimás visszaköltözése után. Szent- 
györgymező megmaradt mezőgazdasági jellegű városnak, a változás 
lehetőségét majd csak a jobbágyfelszabaditás hozza meg számára. 
Szenttamáson iparosok éa jómódú zsidó kereskedők mellett szőlő
munkások, Pestre j<Jró és a Bazilika épitésén dolgozó kőművesek, 
napszámosok laktak.

■ A szabad királyi város fölénye már az eddigiekből is kitű
nik. Gazdasági erejét az is bizonyítja, hogy költségvetése 1849- 
ben 113,000.- forint kiadással számolt, a három mezőváros elői
rányzata ugyanakkor 15,000.- forint volt../4/ A város tekintélyé
nek növekedését egyéb tényezők is igazolják.A XVIII. század végén 
áthelyezték a gimnáziumot a szabad királyi városba, 1805-ben a 
megye ia áttette székhelyét a Vízivárosból. Itt alakult ki a vi
lági értelmiségnek egy olyan réteoe, melynek nem egy tagja orszá
gos hirnévre tett szert /Lenhossék Mihály, Feichtinaer Sándor/.
Az 1820-as évek elején könyvnyomda és könyvkereskedés nyilt a vá
rosban, a 30-as évek elején megnyilt - az országos kezdeményezést 
követve - az első óvoda. 1844-ben megalakult a szabad királyi vá
rosban az Esztergomi Kaszinó, mely az első megyei társaskörök kö
zé tartozott ; ugyanebben ^  évben létrehozták az Esztergomi Taka
rékpénztárt az ipar és kereskedelem fejlesztésére, és 1845 tava
szán megjelent hosszabb tartózkodásra az első szintársulat a vá
rosban. A reformkor eszméinek hatására Jellemző, hogy Esztergom 
vármegye 1831. november 21-én feliratot intézett a Magyar Tudós 
Társasághoz, melyben országosan elsőként a mesterségek magyar mű
szavainak, a magyar népdaloknak és népszokásoknak összegyűjtését 
javasolta. /5/

Összegezve : A XVIII. és XIX. század folyamán Esztergomban 
/ elsősorban a szabad királyi városban / is kialakultak azok a 
társadalmi és gazdasági feltételek, amelyek egy szélesebbkörü kul
turális élet kialakulásához nélkülözhetetlenek. E tény megszabta 
egyben a szabad királyi város vezető szerepét is a fejlődésben.
Nem szabad azonban figyelmen kivül hagynunk, hogy a hercegprimás 
és a főkáptalan visszatérésével a Vízivárosban is létrejött egy 
gazdasági-szellemi központ, mely a művelődésügy további alakulá
séban fontos szerepet játszott.

2./ Könyvnyomda és könyvkiadás

2.1./ A város kulturális életének fejlődésében nagy szerepet 
játszott a könyvnyomda és könyvkiadás. Esztergom első könyvnyom
dáját Royer Ferenc Antal alapitotta 1761-ben. Négy év múlva azon
ban beszüntette a munkát, és a várost is elhagyta. Csak jóval ké
sőbb, a hercegprimás és a főkáptalan visszaköltözése után nyilt 
ujabb lehetőség a nyomdaipar feltámasztáséra.

1821-ben a komáromi Beimel József állított fel ujabb nyomdát, 
és hozzá könyvkereskedést is nyitott. Tulajdonképpen ez volt a 
város első könyvkereskedése. Helischer József munkájában a követ
kezőket olvashatjuk ezzel kapcsolatban : " A tudományok ügyét nem 
kissé mozditja elő Beimel Józsefnek 1821-ben felállított könyv
nyomdája, amely nemcsak az országban használatos nyelvek, hanem a keleti nyelvek betüanyagával is fel van szerelve. /&/ Beimel jó 
üzletember volt, és 1827-ban könyvkötészettel egészítette ki vál
lalkozását. Várakozásaiban nem is csalódott. Az érseki székhely
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visszaállításéval Esztergomban is megteremtődtek azok a feltételei*, 
amelyek jövedelmezővé tették a könyvek előállításét és a velük va
ló kereskedést. A megrendelők elsősorban egyházi körökből kerül
tek ki. Beimel örömmel vállalta ezt a munkát, mert az egyházi jel-- 
legü könyve^ terjesztését elsősorban maga az egyház végezte.

Beimel József komoly szakember volt, mint Jó nyomdász szép 
könyveket készitett. A vállalkozás sikere arra ösztönözte a Mes
tert, hogy üzletét bővítse, továbbfejlessze. Budán ia alapított 
egy nyomdát, sőt később figyelmét egyre inkább erre az üzletre i- 
rényitotta. Ennek következménye az lett, hogy esztergomi érdekelt
ségét elhanyagolta, a nyomda fokozatosan visszafejlődött. 1850-ben 
eladta üzletét az esztergomi születésű Horák Egyednek, majd a fő
városba költözött./7/

A Beimel-féle nyomda 1848-ig öaszesen 64 könyvet adott ki : 
Esztergomban 62 mű látott napvilágot, 34 magyar, 22 latin és 6 ná-- 
met nyelven. 1830 után szinte ugrásszerűen megnőtt a magyar köny
vek száma. Az évi átlag 2,3 könyv volt, de a 20-as évek közepéig 
5-7-8 munka hagyta el évenként a nyomdát. így az első 10 évben 
összesen 42 könyvet adott ki. E tevékeny éveket egy számban ala~- 
csonyabb, de egyenletesebb időszak követte. Viszont 1832-ban egyet
len könyve sem látott napvilágot.

A könyvek nagy része egyházi Jellegű, vallásos müvekből állt,, 
beszédek, imádságok, köszöntések voltak, alakra nyolcad- és ne- 
gyedrétüek. Sok alkalmi kiadvány akadt köztük, igy pl. a Bazilika 
alapkőletétele, a Bakócz-kápolna oltárának felszentelése, Rudnay 
Sándor hercegprimás névnapja, biborosi kinevezése vagy egyházláto-- 
gatása Szsntgyörgymezőn és látogatása a gimnáziumban egy-egy könyv/ 
megjelentetésére adott alkalmat. Oe könyveket eredményezett a ke
rek templom keresztjének megszentelése, Kopácsy Sándor hercegpri
más kinevezése vagy egy járvány megszűnése. A nagyobb munkák közüli 
megemlíthetjük Scnenk Mauritius : Ethica christiana / I-III.Tomus, , 
I-VI.Vol.8-r. / c. müvét és Fiztjames F. " Oktató beszédi'-t/ I- 
III.k. Ugyancsak a nagyobbak közé sorolhatjuk Barlám és Jozefát 
magyar nyelvű történetét is. / 260 1./

A nem vallási könyvek számát mintegy 10-re tehetjük, külőnbö-* 
ző tárgyuak és értékűek. Például : Pucz Antal : A babonának és az 
ő sokféle nemeinek leirása. 1822. Szkalka Kandid : Iskolai ifjú
sághoz clasificatio elovasása alkalmával tartott beszéd. 1823.
Szkalka Kandid : Lantos dal, tek. Kruplanics Simon névnapjára./Kői-.- 
temények /, 1835. Majer István : Egészségtan nép száméra. /1847./ 
Majer István : A magyar képezdék reformja. 1848.

Beimel nagy érdeme, hogy megalapozta a még ma is működő esz
tergomi nyomdaipart. Néhány kiadványa a magyar művelődéstörténet éra 
a helytörténet becses forrása.

A nyomda nevéhez egy másik dicséretes kezdeményezés, az Uránita 
c. zsebkönyv megjelentetése is fűződik. Kölcsey Ferenc, aki megfő-™ 
galmazta a magyar romantika nemzeti-irodalmi programját, egyik le
velében azt irta, hogy " a nyelv iránti lelkesedés 8 a Tudós Tár
saság az irások számát bizonyosan szaporítani fogják “ /8/ A köl
tők és. irók, az irodalmi ós költői Írások száma valóban szaporodottt* 
sőt annyira megsokasodott, hogy a Pesten megjelenő folyóiratok többb- 
nyire csak a legnagyobbak müveit közölték. így bátran állíthatjuk, 
hogy az esztergomi Uránia nemcsak az irodalom fellendülésének kö
szönhette létét, hanem bizonyos társadalmi-irodalmi Igények kielégítésére is szolgált.
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Szeder Fábián szerkesztő és Beimel József kiadó 1827. októ
ber 24-én bejelentették, hogy uj zsebkönyvet fognak évenként ki
adni kis formában / 9x11 cm/, uj és apró betűkkel, " csinos" pa- 
piron, szép képekkel. Az almanach egyik céljának azt tekintette, 
hogy közreadja a " kezdők jelesebb munkáit “. Első száma 1828-ra 
jelent meg “ Ujesztendei Ajándékul ".

A szerkesztő nem volt ismeretlen a korabeli magyar irodalom 
művelői és olvasói előtt. Szeder Fábián István / 1794-1859/ az 
esztergomi gimnáziumban tanult, abban az iskolában, amelynek ak
koriban olyan kiváló tanárai voltak, mint Révai Miklós és Kult- 
sár István. Itt ébredt fel benne az irodalom, a költészet iránti 
szeretet,de a palóc nyelvjárásról írt tanulmánya azt bizonyítja, 
hogy nyelvi problémák is érdekelték. A 20-as és 30-as évek folyó
irataiban számos verse, tanulmánya jelent meg, igy érthető,hogy 
pappá szentelése után, visszakerülvén Esztergomba, a fiatal tanár 
nagy lelkesedéssel látott hozzá a szerkesztői munkához. Kármán 
József Urániája, mely Pesten jelent meg, már 1795-ben megszűnt, 
igy a zsebkönyv névadó múzsája is szabad lett. Az első szám Ge
rendás József ” Esztergomi fi " rajza alapján közölte is Uránia 
felhők fölött lebegő alakját. A zsebkönyv szerkezete : kalendári
um, vegyes tartalmú azéirodalmi rész, foglalat / ■ tartalomjegy- . 
zék, / mellékletek / rézmetszetek és kották /. A metszetek több
nyire az irodalmi szövegek illusztrálására szolgáltak, a kották 
viszont azt bizonyitják, hogy egyes verseket, drámákat előadásra 
szántak. A szerkesztő igy a szépirodalom, az ének-zene és a kép
zőművészet együttes hatását kivánta célja eléréséhez biztositani.

A műfajok sokfélesége és változatossága mögött határozott 
szerkesztési program figyelhető meg. Az almanach figyelembe veszi 
az olvasóközönség igényeit, Ízlését, de az izlésformálás szándéka 
is felismerhető. A " nemzet csinosodását * kívánja szolgálni, és 
ebben elsősorban a nőolvasókra számít ; a magyar irodalom száméra 
a nők körében kíván uj olvasóréteget szerezni :

Édes Alak, kedvelt Esztergám ritka szülöttje!
Menj szaporán honunk szépei karja közé!

/ Papp Ingác Urániához /
Női szerzőkkel is találkozunk, bór nevük többnyire ismeretlen. Az 
írók viszont annál gyakrabban érintik a nők művelődésének, tár
sadalmi emancipálódésának kérdését.

Az Uránia - nem túlságosan messze az ország szellemi központ
jától - szintén részt vett a reformkor politikai és közművelődési 
programjának megvalósításában. Szép számban találunk olyan Írá
sokat, amelyek a múlt romantikus felidzésével a nemzeti öntudat éb
resztését szolgálták.

Hexaméterek elevenítik fel Szigetvár sorsát, Takácsy Józsa 
Temesvár ostromának szentel hőskölteményt. Más költők és irók is 
ábrázolják a török időket, köztük Czuczor Gergely is. A katonai 
vitézség bemutatása, sz " ősi dicsőség lassú fényét ” felvillan
tani a nemzeti romantika programjába tartozott.

Hagy helyet foglalnak el az u.n. " előidőkből “ vett témák. 
Guzmics Izidor két drámája is a régmúltat idézi. Etelka Kréta szi
getén c. munkája a kor legnépszerűbb regényének, Dugonics András
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Etelkájának folytatása. A jambusok tudatos kezelése elárulja .hogy 
a szerző a görög klasszikusokon nevelkedett. A nagy érzelmek, a 
heves indulatok ábrázolását mesterien oldja meg a sorok rövidülé
sével, az ütemszám csökkentésével. Árpád Pannónia hegyén cimű 3 
felvonásos drámája a honfoglalást legalizálja. A magyarok a hon
foglalással megszerezték a nagy Etele és őseik hajdani birtokát :

Pannónia kebelébe.
Igaz ősi örökünkbe 

Utat szegénk,
Beérkezónk.

A versbetét a honfoglalás indulójának is beillik. Nem véletlen, 
hogy Szilvásy Oános * pannonhegyi Karfő " éppen ezt a kihegyezett 
ritmusú verset zenésitette meg. A kottamellékletekből arra kell 
következtetnünk, hogy a darabot előadásra szánták. A dráma a XIX. 
század történelemfelfogását tükrözi, az író a reformkor törekvé
seit vetiti vissza a honfoglalás idejébe.A dráma rabszolgafelsza- 
baditási jelenete önkénytelsnül is eszünkbe juttatja a Jobbágyfel
szabadítás ügyét, és ugyancsak a Jelenre, Pannonhalmára és a Den- 
cásekre utalnak a befejező sorok is : ”... e szent hegyről az e- 
gész nemzetre nagy világosság fog terjedni... "

A zsebkönyv Urai versei nem ütik meg a kor almanachlirájának 
színvonalát. Formailag felismerhető bennük Kisfaludy Sándor és 
Csokonai hatása, tartalmukban azonban nem Jutnak túl a szentimen
tális, melankólikus, reménytelen szerelem ábrázolásán. Kelemen dá
nosnak A tűnő Ninonhoz c. szonettje nyelvileg is Jól példázza a 
mesterkélt érzelmeket :

Sziv-orv 1 ha majd te kinzottad-valóm'
Sir-porral elfedéndi egy halom ;
Lelkem tára csókolhat, mint az est-lebel.

A szobaköltészet érzelgős helyzetdalai mellett szinte üdítően hat 
a népies hangvételű dalok egyszerű nyelve, magyaros ritmusa. Jel
lemző, hogy a szerzők nem fedik fel kilétüket. Az ok jól ismert : 
a népköltészetnek még nincs társadalmi rangja. Példaként álljon 
itt az egyik bordal ismerős strófája :

Töltsd ide még j áldjon az ég.
Legyen kedved vidám mindég,

Ne hallgassunk szireszóra.
Száz esztendő csak egy óra.

Héjhaj 1 igyunk rája.
Úgyis elnyel a sir szája.
Ott lesz zajos életünk 

Csöndes hazája.
K.L. Népdalok cimü verseiben is ez az egyszerűség a legszembetü - 
nőbb :
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Oh be szépen hegedülnek 
A csárdában valakinek;
Bár a nóta nekünk szólna 
Esküvőnkre, még 3zebb volna.

Az Uránia szerkesztője nem volt az almanachlira hive, az olvasó- 
közönség Ízlése miatt mégis helyt adott neki. De megszólaltatta 
a kibontakozó népiességet is, mely ezt a divatos lirai irányza
tot előbb-utóbb háttérbe szoritotta irodalmunkban-.

A Magyar Irodalmi Lexikon azt tartja, hogy az Uránia túl
nyomórészt kezdő, fiatal írók jelentéktelen munkáit közölte./9/
Az Uránia egyik célja a kezdő irók felkarolása volt. Tény, hogy 
sok a másodrangu író, költő, a meginduláskor az idő rövidsége 
miatt ” némelly honnyi Literátorok", vagyis a legnagyobbak nem 
dolgozhattak a zsebkönyv számára. De már a harmadik szám elején 
büszkén Jelenti be S.F. epigrammája s

Harmadik éve, hogy e kisded tárháznak is adnak 
A lángabb elmék szép szűleményi becset.

Az első számban Kölcsey Ferenc három versével / Leány, nő, 
anya ; Szem; Levél / segíti a nemes törekvést, a legnagyobbak kö
zül Kazinczy és Kisfaludy Károly sem tagadta meg támogatását. Mel- 
letük sok olyan költőt, irót találunk, kik a kor irodalmának, tu
dományosságának és közéletének kiváló képviselői voltak. Czuczor 
Gergely az Uránia harmadik kötetében a Mohács utáni időkből vett 
romántikus elbeszélésében / A megvigasztalt atya / jól ábrázolta, 
hogyan alakulnak, változnak az egyéni sorsok történelmi időkben. 
Fáy András, a reformkor sokoldalú közéleti alakja, egyik epigram- 
máját engedte át közlésre. A haladó gondolkodású, felvilágosult 
Fekete János Ráday Gedeonnak állított emléket az Urániában. Guz- 
mícs Izidor, aki költő, müforditó és nyelvújító volt, a drámüTc 
mellett versekkel is gazdagította a zsebkönyv tartalmát. Az alma
nach szerzői közé tartozott Kovács Pál iró, szerkesztő és orvos, 
akit, mint novellistát Kisfaludyval és Fáy Andrással együtt emle
gettek. Gunda A szép halászlány című regéjében a polgári haladást 
gátló társadalmi ellentmondásokra mutatott rá. Korán-járások című 
elbeszélésében élvezetes humorral egy házasság történetét irta meg. 
A zsebkönyv egyik legsikerültebb darabja Kovács A klavir-mester 
című vígjátéké. Helyzetkomikuma nem erőltetett, a szerző jól raj
zolta meg néhány figuráját.. A kottamellékletből arra lehet követ
keztetni, hogy a szerző és szerkesztő a vígjáték közreadáséval a 
magyar színjátszást kivánta előmozdítani. Szemere Pál, Kazinczy 
és Kölcsey barátja, egyik alkalmi versét / Horváth István menyeg
zőjére / engedte ét Szeder Fábiánnak. Szalay László, publicista 
és történész, aki csak fiatalabb korában irt verseket. Egy könnye
zőhöz cimü költeményével az almanachlira hangulatát idézte fel. 
Ponorl Thewrewk József epigrammáival jelentkezett az Urániánál, 
ugyanezt a mütajt képviselte Délnoki Gaál József is. Verskoszoru- 
jában a halhatatlan kortársaknak, többek között Berzsenyinek, Ka- 
zincynak, Kölcseynek, a két Kisfaludynak, Vörösmartynak állított 
emléket. Néhány sort a Virág Benedekről irt epigrammából :

Két törvény kötelez : higyj I egyike,mása de kétlőn. 
Úgy nagy az emberi ész, kátleni, hinni ha tud.
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Karacs Teréz a magyar nőnevelés egyik úttörője volt, neve 
szintén megtalálHató az Uránia szerzői között. Egy meglőtt csat
togtató si rverse cimü költeménye egyszerű gondolatot fejez ki : a 
lelőtt madár lakhelye a füzes volt, temetője a rózsás kert lesz.
A zalaegerszegi Császár Ferenc, ki elsőnek ültette át magyarra 
Dantét, Lollihoz cimü versével a szalonköltészet tipikus képvise
lőjeként mutatkozott be.

Szeder Fábián 1832-ben elkerült Esztergomból Pannonhalmára, 
az Uránia a negyedik szám után megszűnt. Négy év alatt mintegy 
1200 oldalon népszerűsítette az irodalmat, és terjesztette a re
formkor eszméit olyan olvasóréteg körében, mely a tömegkommuni
kációs eszközök viszonylagos fejletlensége miatt kiesett az orszá
gos irodalmi központ hatósugáréból.
3./ A városi könyvtár alapítója

A nyelv és műveltség kapcsolatát, kölcsönhatását elsőnek Bes
senyei György fogalmazta meg a legközérthetőbben : Minden nemzet 
a maga nyelvén lehet tudós, de idegenen sohasem. Ahhoz azonban, 
hogy a felismert igazság valósággá véljék, sokáig hiányoztak a ma
gyar könyvek és könyvtárak. Esztergomban már a XIV. század óta 
találunk könyvtárt / Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, más né
ven : Bibliothéka /, ezt a könyvtárt azonban a török elől a Fel
vidékre menekítették, állománya nem veit magyar, nem is volt nyil
vános. 1809-ben megalakult a bencés gimnázium könyvtára, de ez is 
hozzáférhetetlen volt a szélesebb néprétegek számára. A város el
ső nyilvános könyvtárának, a mai Babits Mihály Könyvtár elődjének 
létrehozása a XIX. század első felére esik.Alapitója Helischer 
József, aki végrendeletében 2538 kötetes könyvtárát a városra hagy
ta, és adományát még 3000 váltóforinttal is kiegészítette a könyv
tár gazdagítására és fenntartására.

Helischer József a szülővárosáért élő és munkálkodó polgár 
tipusa. 1779-ben született Esztergomban. Árván nőtt fel ; apja 
halála után más gyermekek oktatása, instruálása mellett végezte 
szülővárosában a gimnáziumot, Pesten a bölcseletet. A jogot már 
csak magánúton tudta elkezdeni, ezért irnoki állást vállalt a vá
rosnál. Nagy emberbarát hirében állt. Évekig városi kőzgyám, az 
árvák gondnoka volt. 1837-ben megalapította az aggok házát. 1844- 
ben halt meg. Nevét Esztergomban két munkája őrzi. Rövid tudósí
tás az 1838. árvízről cimen beszámolt a katasztrófa következményei
ről, a kárvallottak részére befolyt segélyekről, azok elosztásáról. 
Másik müve : Statistico-historico-topographica deseriptio Comita- , 
tus Strigoniensis. A munka 1827-ből való, kéziratos, és a Bibliothe.- 

kában található meg Ms II. 492. alatt. Müvét a rendek megbízásá
ból készítette el, adatait hatóságilag hitelesítette. A vármegye 
leírását tartalmazó munka fontos történeti, régészeti, népesedési, 
gazdaságtörténeti adatokat tartalmaz, értékes művelődéstörténeti 
forrás. A XIX. századi szabad királyi város megismeréséhez is nél
külözhetetlen ,

Gazdag könyvtárának a Subich-féle gyűjtemény szolgált alapul. 
Egy-két ősnyomtatványtól és néhány régebbi könyvtől eltekintve a 
könyvanyag nagy része a XVIII. századból való. Legbőségesebb a 
történelmi rósz, Esztergommal pl. 9 munka is foglalkozik magyar, 
német és latin nyelven. Ha csak a katalógus főbb rendszavait néz
zük, mint pl. teológia, történelem, jogtudomány, orvostudomány, fi
lozófia, matematika, filológia, akkor is világosan látnunk kell.
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hogy egy nagymüveltségü férfi hagyta szülővárosára legnagyobb ér
tékét, vagyont érő könyvtárát azzal a céllal, hogy " a művelődés 
és tudomány emelkedésének elősegéléséül legfőbb eszközkép szolgál
jon /10/ A város első, valóban nyilvános könyvtárának megnyi
tására azonban csak a felszabadulás után kerülhetett sor.

4./ Az alsó- és középfokú oktatás helyzete
A XVIII. század közepén Esztergom területén három iskola mű

ködött. A szabad királyi városnak két iskolája volt / magyar, né
met / két tanítóval. A Vízivárosban egy iskolát találunk egy ta
nítóval. A hetvenes évekig mindkét városrész iskolái továbbfej
lődtek. A szabad királyi város területén működő német iskola prae- 
ceptorát a magyar iskolamesternek rendelték alá. A vízivárosi is
kola is kapott egy praeceptort, s ezzel mindkét iskola kétosztályu- 
vá vált. Esztergomnak tehát a Ratio Educationis megjelenésének é- 
vében, 1777-ben négy tanítója volt, kik négy külön teremben taní
tották a fiukat és leányokat vegyesen. Ezekből alakult a későbbi
ekben egy háromosztályu iskola a fiuk, egy egyosztályu iskola a 
leányok részére egy mesterrel / igazgatóval / és három praeceptor- 
ral / beosztott tanítóval /.

Az első Ratio Educationis tulajdonképpen már azt a gondolatot 
és törekvést fogalmazta meg, hogy az iskola tartalmában, jellegé
ben váljék polgárivá, alkalmazkodjék a gyakorlati élet követelmé
nyeihez. A második Ratio Educationis / 1806/ e cél érdekében hivta 
életre a három tanitós városi kisiskolát, A harmadik osztály csak 
azok számára nyilt meg, akik nem mentek át a latin iskolába, hanem 
mesterséget tanultak, polgári pályára készültek. Az oktatás tartal
ma bővült, az elemi ismereteken kívül nyelvtant és helyesírást is 
tanultak, bővebben foglalkoztak a számtannal, és többek között ter
mészetrajzot, kereskedelmi földrajzot, áruismertetet is tanultak. 
Három tanitós iskola volt a normál iskola is / norma, normális is
kola, nemzeti főiskola /, mely a tankerületek székhelyén létesült, 
és a tanítóképzésnek szolgált mintaiskolául. /II/

Esztergomban a társadalmi fejlődés is megkövetelte az iskolák 
továbbfejlesztését. Az iparos társadalomnak gazdasági és közéleti 
tevékenységéhez a korábbinál nagyobb műveltségre volt szüksége. El
várta az iskolától, hogy segítse őt a polgári élet mindennapi prob
lémáinak megoldásában. A város háromosztályu fiukiskolája normál 
iskolává alakult / 1789 / amelyben három tanitó oktatta az ismere
teket. Uj egytanitós iskola létesült a város szélén a budai kapu 
közelében, a kapuiskola, vegyesen leányok és fiuk részére; a koráb
bi egyosztályu leányiskola pedig még egy osztállyal bővült. H e l i s c h e r  
her József szerint “ A nemzeti iskolában / n normál iskolában / két 
mester 285 ifjút és ugyancsak két mester 140 leányt tanít. Külön 
tanítónő oktatja az utóbbiakat a női kézimunkára *. /12/ Az 1846. 
évi vizitáció szerint a szabad királyi városban ven egy normális 
iskola 3 osztállyal és 3 tanítóval a fiuk részére, egy " elemi " 
iskola / a kapuiskola / egy osztállyal és egy tanítóval vegyest a 
fiuk és a leányok részére és egy kétosztályu leányiskola két tanítóval.

A Víziváros kétosztályu iskolájában a leányokat a mester, a fi
ukat a praeceptor oktatta. Szenttamáson 1840 őszén nyilt meg önálló 
iskola, melynek egyetlen termében Spiel Mihály tanitó képtelen volt 
a 150 tanulót, fiukat és leányokat vegyesen megfelelő eredménnyel 
tanítani. Szentgyörgymezőn már korábban. 1801-ben a templommal együtt
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iskola is létesült. A század első felében egytanitóa, csak 1856- 
ban bővült még egy teremmel és egy segédtanítóval.

A hercegprímás visszatérésének és a reformkor eszméinek kö
szönhető, hogy 1842-ben Esztergomban is megindult a tanítóképzés. 
Már az első Ratio Educatíonis kimondta, hogy a mestereket a na
gyobb normál iskolák mellett szervezett 10 hónapos szemináriumok
ban kell hivatásukra felkészíteni. Azonban csakhamar kiderült, 
hogy ez a képesítés nem kielégítő. Mert - ahogy az esztergomi 
mesterképző 1842-es jegyzőkönyvében is olvashatjuk - ha a gyakor
latból ragadt is valami rájuk, " észtanilag semmi bizonyos neve
lési és oktatási elveket, szabályokat nem tanultak, vagy csak igen 
fölületesen, s igy alapos, rendszeres, kimerítő ismeretekkel nem 
bírtak Elég nagy volt még azoknak a tanítóknak a száma is, a- 
kik a tanítóvá válás sokkal keservesebb útját Járták végig : őt 
évre elszegődtek inasnak valamelyik tanítóhoz, és ha minden Jól 
ment, tanultak is valamit a mesterségből. /13/ Az országgyűlés 
több alkalommal foglalkozott a tanítóképzéssel. Az 1843/44. évi 
országgyűlés kimondta, hogy az elmei iskolákban csak tanítókép
zőkből kikerült tanítókat lehet alkalmazni, a képzés idejét pedig 
két évben szabták meg. Hazánkban a 40-es évek elején már 13 kép
ző működött, köztük az esztergomi is.

Az esztergomi mesterképző intézet * 1842. november 3-én nyi
totta meg kapuit. A tanulmányi idő az első években 10 hónap volt, 
az 1846/47. tanévtől kezdve már mint két éves képző működött. A 
tanitói pályára általában a szegényebb szülők gyermekei mentek.
Az első jelentkezők nagy része mór meghaladta a 20. életévet, né- 
hányan 28-29 éves korban kerültek az intézetbe. Előképzettségre 
nézve volt, ki elvégezte a teológia, a filozófiai vagy Jogi fakul
tás 1-2 évét, a legtöbben azonban ” 6 iskolával ” / hat gimnáziumi 
osztállyal / rendelkeztek. Szép számban akadtak olyan növendékek, 
is,akik már 3-5 évig tanítottak. A fegyelemmel a nagy korkülönb
ség ellenére sem volt baj. A korabeli feljegyzések büszkén álla
pítják meg, hogy a fegyelmezés divatos eszközét, a carcert az in
tézet soha nem ismerte.A végzett tanulókat mindig kész helyek vár
ták, általában kétszer annyi tanítót kértek az intézettől, mint 
ahányan végeztek. A képző megnyitása Esztergom iskoláinak munká
ját is Jó irányban befolyásolta, hisz a város a legjobb tanulók 
között választhatott.

Az előirt tantárgyak között helyet kapott a tanítástan, ne
veléstan és módszertan, de találkozunk olyan tárgyakkal is, mint 
pl. " a rögtöni esetekben az emberekkel és a barmokkal való bánás
mód ". Az esztergomi képző volt az első az országban, mely az épí
tészetet és tervrajzolást is tanította. Nagy gondot forditottak a 
" kézi mütan " oktatására. Ez a tárgy a háziipar különféle nemei
vel ismertette meg a hallgatókat, pl. tinta- és tollkészitéssel, 
a köhyvkötés, hálószövés és szalmafonás mesterségével, az óraiga- 
zitással és " orgonalecsinálással ", rézmetszéssel, aszalással, 
selyemhernyő-tenyésztéssel stb.

Neveléstanból az első évben a testi nevelést tárgyalták, a 
második év anyaga a szellemi nevelés volt. Emellett a kisdedóvás 
általános szabályait is ismertették. Érdemes megemlíteni, hogy 
mig a kir. kát. képzőkben nem tanították a történelmet, addig az 
esztergomi képzőben a tárgy mindkét évfolyamon szerepelt. Nagy gon
dot forditottak a magyar nemzet történetének tanítására. Majer Ist
ván A magyar képezdék reformja c. müvében a történelem tanításának
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nagy nevelőerőt tulajdonított. Az ének- és zeneoktatás inkóbb ez 
orgonáié* tanítására szorítkozott. Egyesek más hangszert la ta
nultak : a növendékeknek saját zenekaruk volt, mellyel a nyilvá
nosság előtt la felléptek. A gyakorlati tanítások úgy történtek, 
hogy a tanulók az egyik elemi iskolában atanitó vezetése és fel
ügyelete mellett próbatanltásokat tartottak.

A fontosabb tárgyakat az első években az intézet két tanára, 
Majer István és Rendek József saját könyvei. Jegyzetei alapján 
tanította.

Az intézeti házirend szerint a tanítás csütörtök kivételével 
egész napon át folyt, csütörtök szünnap volt. Délelőtt * 8-tól 
10-ig a professor urak óránként magukat felváltva, tanulmányai
kat előterjeszdendik, 10-től 11-íg lesz a hangészati oktatás. “ 
Délután 2-től 4-ig szintén előadások voltak. A házirend azt is 
kimondta, hogy kéthavonként " részletes próbatétel tartatik az 
ez idő folytán tanultakból ", az ötödik és tizedik hó végén pe
dig " az egész félévi pálya általányos vizsgálattal ünnepélyesen 
fog béfejeztetni

A Religio és Nevelés cikk Írója az esztergomi mesterképző 
vizsgájáról készült tudósításában elismerő hangon irt az 1845. é- 
vi * próbatót "-ről. Kiemelte a növendékek tanítási ügyességét, 
a különböző gyakorlatok helyes megoldását, és a látottakból azt 
a következtetést vonta le, “ hogy itt a gyakorlatra nagy gond 
fordittatik; de van is látszatja, mert értelmesek és ügyesek az 
ifjak". /14/

A képesítés négy fajtájával találkozhatunk : a tehetségesebb 
és szorgalmasabb tanulók “ mesteri és jegyzői", a közepes diákok 
“ tanítói és Jegyzői ", a gyengébbek ” tanitói ", a leggyengébb 
tanulók pedig " segédtanítói " hivatalra nyertek képesítést. Jegy
zői képesítést csak annak adtak, ki a " jegyzői hivatal tudomány
ból jeles osztályzatot kapott. A minősítés szövege az eredménytől 
függött. Ha a tanuló feltűnően jó eredményt ért el, akkor a zára
dék többet mondott. Például : " Kitüntetett ügyességénél és példás 
viseleténél fogva a mesteri és jegyzői hivatalra egyaránt képzett
nek Jelentjük és jeles tulajdonságainál fogva ajánljuk ". Egy má
sik. de rövidebb záradék : " Segédtanítói hivatalra eléggé alkal
masnak Jelentjük ki ". A képesítésből is kitűnik, hogy a XIX. szá
zad közepén a tanitó nemcsak a tanítói és kántori teendőket látta 
el, hanem ő volt egyben a falu jegyzője is.

A szabadságharc idején a hallgatók mint fegyveres nemzetőrök 
teljesítettek szolgálatot veszély alkalmával, néhényan beálltak a 
honvédek sorába. A szabadságharc bukása után lezárult a képző el
ső korszaka. A tanítás évekig szünetelt, és a képző csak 1856. ok
tóber 14—én nyílhatott meg újból mint " cs.kir. és érseki tanító
képződé ". /15/

A középfokú oktatást a jezsuiták vízivárosi gimnáziuma képvi
selte. Az iskola 1696-ban jött létre, 1729-ben lett hat osztályú 
gimnáziummá. A XVIII. század közepén tanulóinak száma 294. A je
zsuita rend megjelenése Esztergomban olyan időpontra esett, amikor 
oktatási rendszerükön már a hanyatlás jelei kezdtek mutatkozni. Ha
tásuk azonban még akkor is nagy volt. Az oktatás alapjául a klasz- 
szikus stúdiumok szolgáltak, de nem elégedtek meg a hét szabad mű
vészet előadásával, hanem figyelembe véve a társadalom fejlődését
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és a tudományok követelményeit, irodalmi, történelmi é3 földrajzi 
ismereteket is nyújtottak tanítványaiknak. Az ismeretek alapos meg
tanítására törekedtek, ezért nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
szemléletességnek és a rendszeres ismétlésnek. A korszerű felsze
relés, a tanárok tudományos felkészültsége is fokozta munkájuk e- 
redményességét, és növelte hírüket. Amikor 1773-ban feloszlatták 
a jezsuita rendet, az iskola átmenetileg a ferencesek kezébe ke
rült, majd 1809-ben a bencések vették át az intézet vezetését. Az 
oktatás színvonalára jellemző, hogy a XVIII. század középén és e 
század 90-es éveiben a magyar szellemi élet sok kiválósága taní
tott a gimnáziumban, mint pl. Katona István történetiró, Kultsár 
István, kit a magyar hírlapirodalom atyjának tekintenek, Rájnis 
József, irodalmunk egyik úttörője és Révay Miklós, a magyar nyelv- 
tudomány megalapítója. A szabad királyi város 1778/79-ben a tanul
mányi alap támogatásával uj otthont épített a gimnáziumnak. Az é- 
pület a Bottyán-házzal összefüggésben ugyanolyan stílusban készült, 
és a főépülettől csak abban különbözik, hogy a közepén torony e- 
melkedik. Helischer 1827-ben a kővetkezőket irts a gimnáziumról 
/ melynek ő is tanítványa volt / : ” A királyi főgimnáziumban a 
szentbenedekrendi atyák 382 diákot tanítanak ". /lé/ Az iskola 
1852-ben alakult át főgimnáziummá. Figyelemre méltó, hogy a XIX. 
század első felében a kiváló tanárok mellett már a kiváló tanítvá
nyok is szép számban jelentkeznek a város közéletében. Ez is az 
oktatás eredményességét dicsérte.
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Rajmund HEGEDŐS :
Blldunqaverháltnisse um dle Wende vöm I8.zum 19. Jahrhundert In 
Esztergom

Bis zűr Mitte des 19. Oahrhunderta entwickelten sich in Esz
tergom die wirtachaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzun- 
gen, die zűr Gestaltung eines reicheren und bunteren kulturellen 
Lebens als Voraussetzung gelten. Als Ergebnis dieser Entwicklung 
aehen wir die VViederbelebung dér Buchdruckerei und das syatemati- 
sche Verlegen von Büchern. Aua dér gut ausgerűsteten Druckerei von 
Oösef Beimel kamen in den Oahren zwischen 1821 und 1848 zweiund- 
sechzig Bücher, 32 davon in ungarischer, 22 in lateinischer und 6 
in deutscher Sprache. Einige dieser Werke gelten auch heute noch 
als wertvolle Quellen dér ungari9chen Kulturgeschichte.

Auch das Taschenbuch Uranla erschien bei Oosef Beimel in den 
Oahren zwischen 1828 und 1832. Sein Redakteur, Fábián Szeder, wollte 
dér Ideenwelt dér Reformzeit dienen und hatte den Wunsch, fúr die 
ungarische Literatur vor allém aus den Kreisen dér Frauen neue Le- 
ser zu gewinnen. In dér Lyrik vertrat das Taschenbuch den Geschmack 
dér Almanachdichtkunst, in den epischen und dramatischen Werken műi-, 
de oft die Vergangenheit zitiert, damit die GegBnwart auch dadurch 
zu Tatén angespornt werde.

Auch Oosef Helischer, dér stadtische Waisenvater. vnollte die 
Verbreitung dér Bildung dadurch fördern, dajB er seine Bibliothek von 
2538 Bánden seiner Geburtsstadt zurűcklieg; dadurch begründete er 
die erste öffentliche Bibliothek in Esztergom. Sein Werk über den 
Bezlrk Esztergom enthált nicht nur wichtige Angaben zűr ArchSologie, 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeschichte, sondern es ist beim Kennen- 
lernen dieser Bürgerstadt einfach unentbehrlich.

Die Volksbildung entwickelte sich um die Jahrhundertwende im 
Sinne dér Ratio Educationis. Die Schule war bestrebt, sich in Inhalt 
und Charakter den Forderungen des bürgerlichen Lebens anzupassen.
Um die Mitte des 19. üahrhunderts finden wir in Esztergom fünf 
Volksschulen verschiedenen Typs, in denen von acht Lehrern die not- 
wendigen Kenntnisse unterrichtet wurden. 1842 begann in dér Stadt 
auch die Lehrerbildung. Die Arbeit dér ersten Lehrer war auch fúr 
die Entwicklung dér Lehrerbildung im gesamten Lande nicht ohne Wir- 
kung. Nach dér Niederlage des Freiheitsksmpfes war die Lehrerbil- 
dungsanstalt gezwungen, ihre Tetigkeit einzustellen, und sie konnte 
ihre Pforten erst 1856 wieder öffnen.
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Dér Unterricht in dér Mittelstufe wurde nach dér Türkenherr- 
schaft durch das von den Oesuiten im Jahre 1695 gegründete Gymna- 
sium wieder aufgenommen. 1729 hatte die Schule schon sechs Klassen, 
um die Mitte des 18.Oahrhunderts betrug die Zahl dér Schüler be- 
reits 294. Das Gyranasium befriedigte vor allém die gesellschaft- 
lichen und kulturellen Bedürfnisse des mittleren Adels und des 
wohlhabenden stádtischen Bürgertums. Nach er Auflösung ^er ^suiten- 
ordens wurde die Leitung dér Schule von den Franziskaner, spáter 
von den Benediktinern übernommen. Viele hervorragende Persönlich- 
keiten des ungarischen geistigen Lebens unterrichteten in dér Schu
le, und eine grope Menge von ausgezei^chneten Schülern verliep in 
anderthalb Oahrhunderten das Gymnasium.

i



Mihály Ferenc
A magyaróvári gimnázium szerepe és jelentősége / 1767-1848 /

A magyaróvári gimnázium szerepét és Jelentőségét vizsgálva, 
mindenek előtt erről a váróéról kell megemlékeznünk. vele meg
ismerkednünk, mely színtere volt ez Intézmény működésének.

" Villa Owar " 1354-ben kapott városi rangot és kiváltságo
kat Erzsébet királynőtől. Nagy Lajos 1357-ben megerősítette édes
anyja adományait. /I/ Zsigmond, Albert és Mátyás királyok okle
veleiről van még tudomásunk a középkorból, melyek részben megerő
sítik az első adományt, részben új kiváltságokat adnak a városnak. 
Magának a városnak életéről tényszerű adataink e korból nincaenek ; 
csak következtetni tudunk arra, hogy mint uradalmi és megyei köz
pontnak minden adottsága - politikai és földrajzi egyaránt - meg
volt ahhoz, hogy falain belül a hozzá hasonló kiváltságokkal ren
delkező városokhoz hasonlóan élénk ipari és kereskedelmi, pezsgő 
polgári élet fejlődhessék ki. Maga az uradalom királynői birtok
nak számított, utolsó királynői haszonélvezője XI. Lajos özvegye, 
Mária volt.

A mohácsi vészt és az ország kettészakadását kővetően a ‘ki
rálynői birtok " jelleg elhalványul és e váruradalom egyre inkább 
a Habsburg-ház családi birtokainak részeként kezd szerepelni. Mint 
ilyen, különböző érdek-társulások / pénzemberek, bankok / kezelé
sébe kerül, melyek hasznoasági szempontokra figyelnek, és mellő
zik a város érdekeit. A város azonban biztosítani akarja önállósá
gát, és a birtoktesttől, a váruradalomtól különálló Jogi személy
ként akar létezni és szerepelni. Az uradalom nagyobb befolyását a
XVII. század közepéig sikerül is elhárítani. A rendelkezésre álló 
töredékes iratanyag, céhlevelek, limitációk arra engednek következ
tetni, hogy a városnak élénk ipari élete volt, és állatvásárain 
jelentős mennyiségű jószágállomány cserélt gazdát.

Azonban az egész országra kiterjedő, abszolutisztikus kormány
zati rendszer bevezetésével párhuzamosan kezdik érvényüket veszte
ni a város kiváltságai is. mig azután 1768. december 18-án felvé
tetik az az urbariális jegyzőkönyv, mely " a magyaróvári uradalom
hoz tartozó Magyar Óvár mezőváros " Conacrlptloját és a hozzáfű
zött észrevételeket tartalmazza. Az észrevételek 2. bekezdése ér
vénytelennek mondja ki a város önkormányzati privilégiumait, még 
az uralkodó, Mária Terézia királynő által 1746-ban megerősítette
ket is. A város ez ellen tiltakozik; a jogok megnyirbálása elleni 
küzdelem és évről-évre ismétlődő tiltakozás a jellemzője a város 
1848-ig terjedő történelmének. A város lakóinak emlékezetében nosz
talgiaként él csak a középkori virágzó ipar és kereskedelem által 
teremtett jólét emléke.

Nem csodálható, hogy ilyen körülmények között a város polgári 
elemei nem tekintették szívügyüknek a gimnázium létét vegy nem-lé
tét, A magyar gazdasági életet - iparit, kereskedelmit, mezőgazda- 
ságit egyaránt - elfojtani, gyarmati szinten tartani akaró kormány
zati politika mellett az uradalmat bérlő bécsi Bankbizottság által 
ideküldött német jószágkormányzók nem tartották tiszteletben sem a 
magyar jogokat, sem a mezőváros gazdasági életlehetőségeit. De hl-
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ányzott a polgárságból is a magasabbra törekvés akarata. Régibb, 
csökevényes színvonalra visszasüppedve felemás, iparüző és major- 
gazdálkodó volt, s megelégedett vele, ha fiai a két évfolyamos 
elemi iskolát kijárták.

A gimnázium alakulását és működését a köznemesek által letett 
alapítványok biztosították : Zsidanics István főadószedő az ala
pító; felesége Schubert Anna, majd Glázer Ferenc gazdatiszt alapít
ványai lehetővé teszik a bővítést ; Nunkovíts András alispán és 
Szálé János volt testőrtiszt alapítványai a szegénysorsú diákok tá
mogatását biztosítják. /2/

A város polgársága - ezt őszintón meg kell mondani - inkább 
tehernek tekintette a gimnáziumot. Az 1738. október 9-én kelt i- 
ratában a város a Zsidanics féle fundus portionális és egyéb ter
heit magára vállalja és ünnepélyesen kijelenti örökidőkre szóló 
/ von nun an auf énig / tehermentességét. Alig 25 évvel később, 
amikor a növekvő alapítványok lehetővé tették a két szomszédos pol
gárház megvásárlását, a város az " örökidőkre szóló ” tehermentes
ség fejében 1500 frt. készpénzt kért, és a három beltelek fekvősé- 
geit, mintegy 100 magyar hold szántót a piaristáktól vette el. A 
gimnázium tanárai négy éven ót gabona- és élelmiszerkoldulásra kény
szerültek, hogy meg tudjanak élni. A Helytartótanács sürgetésére 
kapják meg végül az uradalomtól a vórkapitányi kertet, s ettől kezd
ve az uradalom kegyadományaként - e körülményt évről-évre kihang
súlyozva - természetbeni adományokkal egy tanár évi ellátását is 
biztosítja.

A teljes, gimnáziummá fejlődött, tehát a humaniórák ás a gram
matika osztályaival rendelkező intézmény működésében ennél lénye
gesen nagyobb megrázkódtatást Jelentett a Ratio Educationis megje
lenése és életbelépése.

Az óvári középiskola nemcsak a környező megyékből, de a tá
volabbi Dunóntúlról, sőt még az Alföldről is számos növendéket lá
tott falai között. Ennek okai között a város kedvező földrajzi fek
vésén túl / a szárazföldi és vizi főközlekedési út mellett lévén / 
joggal gyaníthatjuk az idegen nyelv elsajátításának lehetőségét és 
az iskola gyakorlatias szellemét. A kedvező lehetőségek természete
sen megmaradtak a Ratio megjelenése után is, azonban az abban tá
masztott követelmények meghaladták az óvári gimnázium alaptőkéjére 
építhető lehetőségeket.

A Ratio Educationis ugyanis a középiskola három, egymásra épü
lő fokozatát ismeri és teszi kötelezővé : 1./ a hároméves latin 
iskola, azaz a három grammatikai osztály; 2./ kétéves gimnáziumi 
évfolyam, azaz a rétori és poétikai osztályok; 3./ a kétéves filo
zófiai kurzus.

Az óvári középiskola csak az első fok követelményeinek tudott 
megfelelni, mert sem az alapítvány nem volt elegendő négynél több 
tanár ellátására, sem a Rend nem bővelkedett alkalmas tanárokban.
A szónoklat és költészet osztályai - melyek eddig is csak egy tanár 
vezetésével működtek - 1777 őszén már nem nyilnak meg, és csak a há
rom grammatikai osztály működik.

Az új tanterv kőtelezővé teszi mind az elemi-, mind a közép
iskolában a német nyelv elemeinek oktatását és gyakorlását ; az ide
gen nyelv tanulásának lehetősége tehát - elméletben - adott minden
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oktatási intézményben. Együttvéve ezeknek a körülményeknek kell 
tulajdonítani, hogy az óvári gimnázium tanulóinak összlétszáma 
egyik évről a másikra 140-ről 34-re csökkent. 1778-89. évek kö
zött az átlagos tanulószám 33, de volt olyan év / 1788 /, amikor 
csak 17-en tanultak a három grammatikai osztályban. A tanulók szá
mának ilyerr mérvű megfogyatkozása volt az okozója, hogy a gimná
zium a Királyi Helytartótanácsnak 1788. Júl. 31-én kelt rendelete 
alapján megszűnt. E rendelet értelmében a piaristák elhagyták 0- 
várt, s az alapítványok a Pozsony megyei Szentgyörgy városban lé
tesített tanári nyugdíjintézet fenntartására fordittattak.

Nagy veszteség volt ez az egész Moson megyére, leginkább a- 
zonban magára a városra. Óvárra. A tanulni akaró ifjak kénytelenek 
voltak a szomszéd megyék középiskoláiban elhelyezkedni, vagy kellő 
eszközök hiányában oly életpályára lépni, melyre hivatást maguk
ban talán nem is éreztek. A város polgárai csak most kezdték föl
fogni, mennyit vesztettek; csak ekkor kezdik méltányolni a helyi 
gimnázium jótéteményeit, mikor azt már nélkülözniük kellett./3/

Annak ellenére, hogy a város polgársága kellő időben nem is
merte föl gimnáziumának jelentőségét és ezért nem is hozott áldo
zatot annak fenn- és megtartásáért ; egyértelműen nem Ítélhetjük el 
őket. Rajtuk kívül álló okok eredményezték ezt a helyzetet és nem
csak Magyar Óváron...

Az államtanácsban hangzott el a kijelentés s "... veszedel
mes lesz a magyaroknak kulturát adni... Ausztriára nézve ezt a 
szerepet játszhatják, amit az amerikaiak az angolokra nézva ! "
A kormányzat a tandíj bevezetésével akarta korlátozni a tanulók 
számát és igy visszafogni a kultúra " túlzott " elterjedését.

A II. Oózsef idejében hozott tandij-rendelet / 1785 / nyíl
tan ki is mondja ; a tandíj célja a normál Iskolákból sz un. la
tin iskolákba átlépő ifjúság számának csökkentése. Az évi tandíj 
12 frt. Az ilyen címen befolyt összeget az ösztöndíj-alaphoz kell 
csatolni, s abból a szegénysorsú tanulókat támogatni. Az ösztön
díjak kiosztásában a döntést a király magának tartotta fönn. 1787- 
ben 50 egyetemista, 100 filozófiai osztályos, 200 középiskolás és 
30 normál iskolai tanuló kap ösztöndíjat 25.600 frt. összegben.
Ez az ösztöndíjrendszer szűkkeblű és a birodalom többi részelhsz 
viszonyítva elenyészően csekély. Indokolása az, hogy " Magyarorszá
gon olcsóbb az élet. " Az élelem, a nem aszályos években valóban 
olcsó volt,, de soha nem volt olcsó az iparcikk és a könyv... A 
tandíj rendszernek nem is maradt el a következménye s míg 1784-ben 
az országban 8356 gimnáziumi tanuló van - és nem tudjuk mekkora 
volt ez a szám 1777 előtt ! - 1788-ra már csak 4269 a számuk./4/

A több, mint egy évszázados önkényuralmi kormányzat ez újabb 
intézkedései, de különösen a nyelvrendelet, voltak az utolsó csepp, 
mellyel Magyarország számára betelt a keserű pohár. A megyék - ha 
kelletlenül és tiltakozva is - végrehatják a nyelvrendeletet ; a- 
zonban az esztergomi, komáromi, máramarosszlgeti gimnázium, a keszt
helyi grammatikai iskola tanárai, akik 1785-ben még tudtak németül, 
1787-ben kijelentik, hogy a bevezetendő német tannyelvű oktatásbsn 
nem óhajtanak réaztvenni.

A magát Jogfosztottnek érző / 1765 óta nem hívták össze az or- 
szággyülést /, gazdaságilag kizaákmányolt nemzetben a nyelvrendelet, 
majd a sok áldozatot követelő és kudarcba fulladt tőrök háború oly 
széleskörű elégedetlenséget vált ki, hogy a szűkebb körű koraányzat
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- talán a francia forradalomra is tekintve - II. Józsefet kormány
zási rendeleteinek visszavonására és az 1780. évistatuequo helyre- 
állitására kényszeriti. Az 1790-ben összehívott országgyűlésen már 
tárgyalásra kerül az iskolaűgy is, egyelőre annak a jogi fikció 
boncolgatásának formájában, hogy a közoktatásügy a király felség
jogaihoz tartozik-e a plenipotenciából kifolyólag, vagy a nemzet 
alkotmány-biztositott joga-e ? Ennek a vitának eredménye lett a 
Művelődési Bizottság, mely másfél éves munkával kidolgozta egy nem- 
zetiesebb irányzatú oktatás irányelveit, melyek nagyrészt megvaló
sultak a II. Ratio Educationisban. Magyaróvárott azonban már 1792- 
ben megmozdul a város Tanácsa és három, azonos szövegű feliratot 
juttat el a királyhoz, a nádorhoz és az esztergomi érsekhez, mely
ben vázolja a gimnázium megszüntetésével a várost ért veszteséget, 
kéri a Szentgyörgyre irányított alapítványi tőkék visszaadását, a- 
zoknak az alapitók szándékának megfelelő célokra történő felhasz
nálásának elrendelését, azaz a magyaróvári gimnázium újbóli megnyi
tását.

Hat éven ét folyik az instanciázás, mig 1798. október 16-án 
megszületik a Helytartótanács döntése, melynek értelmében legfel
sőbb engedéllyel megnyílhat Magyaróváron a gimnázium; a piarista 
rendfőnök pedig felszólítást kap, hogy a tanári nyugdíjalaphoz 
csatolt tőkét eredeti céljának megfelelően a magyaróvéri gimnázium 
tanárainak ellátására kell forditani.

A tizéven át üresen álló, raktári és katonai szállás céljai
ra igénybevett épületek azonban olyan romlott állapotban voltak, 
hogy újjáépítése nélkül a tanítást azokban megkezdeni életveszélyes 
lett volna. Az alapítványokat e célra felhasználni nem lehetett, 
ezért most már a megye és város áldozatkészségére volt szükség... 
/5/

A teljes felújítás a szakértői tervek szerint 18.000 frt-ot 
igényelt volna, azonban a megye és a város erejéből 5.000 frt-nál 
többre nem tellett. így a legszükségesebb javítások elvégzése után 
1799 novemberében 82 tanulóval ismét elkezdte működését a gramma
tika három osztálya, melyekhez csatlakozott 1801-ben a szónoki és 
költészeti osztály is.

Ezzel megindul egy, a gimnázium virágzásának mondható korszak, 
mely - ha nem is küzdelmek nélkül - fél évszázadon át tart.

A II. Ratio Educationis tantervének megvalósitása okozta az 
első nehézséget. Magyaróvárott - az előírásoknak megfelelően - 
meg kellett volna szervezni az elemi iskola III. osztályát, mely 
lényegében a gimnázium első grammatikai osztályának felelt volna 
meg. A város meg is ígérte a három osztályos nemzeti iskola fel
állításának megvalósítását, a harmadik tanítói állás megszervezé
sére azonban csak 1847-ben került sor. A magyar nyelv előírt okta
tása is nehézségekbe ütközött, mivel nem volt magyarul Jól tudó 
tanitó; nyelvoktatás helyett egyházi énekórákat tartottak... Mivel 
nem volt III. osztály, Így az első két osztályban is hiányzott a 
latin nyelv elemeinek oktatása... Ezért a gimnáziumi tanároknak 
külön előkészítő tanfolyamot kellett szervezniök azon tanulók ré
szére, akik az adott körülmények között tanulmányaikat csak a má
sodik grammatikai osztályban kezdhették el. /6/
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A megye, a város, de a gimnázium életében le fontos esemény 
történik az 1815. évben. Ekkor terjesztette elő tervét Wittmann 
Antal, a magyaróvári főhercegi uradalom kormányzója egy létesí
tendő gazdasági iskoláról. Ezt úgy képzelte megvalósítani, hogy a 
gimnázium osztályaihoz szervezzék meg a filozófiai kurzust is, 
melynek keretében gazdasági szakismereteket is tanítanának. A pia
risták nem zárkóztak el a terv tanulmányozásától. Válaszukban a 
következő feltételek teljesítését kérték : 1. az uradalom vállal
ja a grammatikai első osztály megszervezését és fenntartását; 2. 
gondoskodjék a filozófiai osztályok vezetéséhez szükséges 6 tanár 
ellátásáról; 3. ez vagy a tanári fizetések készpénz-folyósitásá- 
val történjék, vagy olyan összegű alapítvány létesítésével, mely
nek évi kamata legalább az évi 1750 frt-ot elérje. Ezen felül ter
mészetbeni gabona- és fajárandóságot is kértek.

Két évig tárgyaltak az anyagi alapokról, de megegyezésre nem 
tudtak Jutni. Kár lenne utólag vizsgálgatnl, akár a piaristák ki 
nem elégíthető igényeit, akár az uradalom fukarságát ; ;az elmarasz
talás a megyét és a várost illeti, melyek ismét nem ismertek föl 
egy lehetőséget városuk felvirágoztatására. Ha a megye és a város 
magára vállalja azt a jelentősnek egyáltalán nem mondható össze
get - 350 frt. - mely két éven ét a vita tárgya volt. Magyaróváron 
alakul meg Közép-Európa első, mezőgazdasági szakdiplomát adó isko
lája, mely alapja lehetett volna egy egész Európát megelőző Mező- 
gazdasági Egyetem megalakításának./?/

A gazdasági iskola, mint magánintézet megkezdte működését; az 
illetékeseknek azonban - a városnak és a piaristáknak egyaránt - 
most már komolyan szembe kellett nézniök a grammatikai első osztály 
felállításának el nem odázható problémájával.

Moson megye a gazdagabb földesurakhoz fordult segélyért. A fel
hívás eredményeként a megyében birtokos mágnások, káptalanok és a 
megye községei 6074 ezüst frt-nyi alapítványt tettek, melynek 5 %- 
os kamata biztosította az osztály tanárának évi ellátását. Az osz
tály felszerelését a város magára vállalta.

Az 1820/21. tanévet már a 6 osztályos, teljes gimnázium kezdi 
el, és rendezett körülmények között folyik az ifjúság nevelése, ok
tatása 1850-ig.

Ha a gimnázium jelentőségét akarjuk vizsgálni Moson megye és 
Magyaróvár kulturális életében, mindenek előtt azt a furcsa tényt 
kell megállapítani, hogy legnagyobb Jelentőségű hatás a gimnázium 
megszűnése volt. Ekkor kellett látnio!; a megyebelieknek, hogy gim
náziumuk, melynek létét oly sokszor érezték tehernek, fél évszázad 
alatt felnevelte és kiművelte a megye értelmiségét, a tisztviselő
ket ; a falvak tanítói és jegyzői ennek az iskolának voltak növen
dékei.' A gimnázium nélkül hirtelen űr támadt a megye kulturélis- 
és közéletében egyaránt. Oóllehet a gimnázium tanárainak közéleti 
szerepléséről óvári vagy megyei viszonylatban a XVIII. század folya
mán nen beszélhetünk mai értelemben, mégis jelentős volt Kren Péter, 
a Jeles hitszónok több mint két évtizedes ittmüködése, vagy a porosz
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háborúban a magyar huszárezred tábori-papjának, Némethy Lajosnak, 
a neves missiós-papnak / népszónok / lelkészi és tanári munkája.

Hiányozhatott a város ünnepnapjaiból a tanulóitjuság nyilvá
nos szereplése. 1742-bén a városon áthaladó királynőt és férjét 
a tanulóifJuság kis műsora köszöntötte. Az ifjúság évről-évre bi
zonyította kulturális előhaladását a város és megye közönségének 
a nyilvános iskolai előadásokkal. Köztudott, hogy a piarista ne
velésnek és - nyugodtan hozzátehetjük - a kor közművelődésének is 
jelentős eszköze volt az iskoladráma. Egy ilyen iskoladráma cimé- 
ről tudomásunk is van s 1767 júniusában, a királyílő súlyos beteg
ségből való felgyógyulásának alkalmából adták elő a " Judit győ
zelme Holofernesen " c. latinnyelvű iskoladrámát, melynek valószí
nű szerzője Horányi Elek, a jeles latinista, aki több éven ét itt 
tanérkodott. Szövege, sajnos elveszett, vagy lappang, amint a töb
bi. itt előadott iskoladráma is ismeretlen.

A XIX. században, az iskola visszaállitása után, jelentőségé
nek növekedését tanárainak a közéletben vitt szerepe is jelzi. A 
francia megszállás idejében a város megbecsült alakja volt az i- 
gen művelt Pillér Péter. A magyaron kivül latinul, németül, fran
ciául, olaszul és angolul beszélt. 1809-ben a megkötendő békéről 
hat hétig Magyar Óváron tárgyaló Champanier János herceg, francia 
békekövet asztalánál látta vendégül, hogy szellemét élvezhesse. A- 
mikor meghalt, koporsóját a város előkelő polgárai vitték vállukon, 
és két oldalon a város szenátorai tartották a fáklyát.

1825-ben a királyné koronázásáról, Pozsonyból visszahozott ko
ronát Köpcsénynél, a megye és ország határán dr. Grosser János gim
náziumi igazgató köszöntötte, s mutatott rá az alkotmányosság szük
séges voltára : ”... lehetetlenség - mondta - hogy egy fejedelem, 
kinek fején e drága kincsünk tündökölt, az a vele egyidős alkotmá
nyunknak és törvényes szabadságunknak kedvelője és pártfogója ne 
lenne ”. - Őt, valamint Faklits Imrét és Bendik Ferencet táblabi- 
róknak is megválasztják. Ugyancsak Grosser igazgató volt az, aki 
sürgette a magyaróvári iskolákban a magyar nyelvű oktatást.

És ezzel elérkeztünk a gimnázium szerepének értékeléséhez is.
A piarista tantervben a főtantárgy a hit- és erkölcstan, de 

szorosan utána a nemzeti nyelv és nemzeti érzés / történelem, hon
ismeret / ápolása következett. Az anyanyelvi oktatás mellett a II. 
Ratio Educationis megköveteli a nemzetiségi vidékeken a magyar 
nyelv tanítását le, ahogyan azt az 1790-92. évi országgyűlés cik
kelyei kimondják.

Ebben a szellemben kifogásolja már 1800-ban Jankovics János 
igazgató a magyar nyelv oktatásénak hiányát az óvári elemi osztályokban .

1829-ben pedig a mér említett Grosser igazgató sürgeti leve
lében a városi Tanács egy határozatának sürgős és szigorú végre
hajtását, azt t.i., hogy az elemi iskola második osztályában le
gyen végre magyarul és németül egyaránt tudó éa latinul is értő. oktatására képes tanitó.

Az iskola növendékeinek nyilvános szereplésében egyre gyako
ribbak a^magyar nyelvű müvek. 1819-ben Bendik Ferenc tanár " Pász
torének " c. költeményét szavalják magyar nyelven; a megye ünnepe
in / tiszti beiktatások / is magyar nyelvű köszöntőkkel szerepel
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nek a diákok, sőt a magyar nép- és pásztorviselet is feltűnik az 
előadásokon. 1838-ra, a piaristák ideköltözésének 100 éves jubileu
mára, Századévi Éneket szerzett Demeter Alajos a " magyaróvári ki
rályi gimnáziumban ékes-szóllás tanitója ", Ebben az ódéban jele
nik meg először, helyi szerzőtől, tájkőltészeti elemként Magyaró
vár :

” Szende pályádnak haladékony útján 
Téged is méltó koszorúval ékit 
A szelid érdem ragyogó sugára 
Kellemes Óvár 1 "

Az iskola énekkara mellett többször találkozunk a növendékek 
hangszeres / fuvola, klarinét, gitár, hegedű / szereplésével is.

Végső soron azonban a gimnázium működésének eredménye növen
dékein mérhető le. Ha ebből a korból a magyaróvári gimnázium nö
vendékei közűi csak három nevet emlitek, ez nem azért van, mintha 
több jeles-neves növendéke nem lett volna az óvári Alma Maternek.
Ez a három azonban túllépte egyéniségével és működésének súlyával 
Moson megye szűk határait.

Időrendben első helyen az óvári származású Alber Jánost kell 
emliteni. Piarista hittudós, a pesti egyetem teológiai karán a 
szentirástudomány tanára. Tudományos működésének bizonysága a 34 
vaskos kötetben megjelent életmű. Megérdemelné, hogy illetékesek 
és hozzáértők leverjék a feledés porát müveiről és személyéről is. 
/8/

Rómer Flóris szintén növendéke volt az óvári gimnáziumnak.
És Mednyánszky László is tsnult itt nemcsak tudományt, de ma

gyarságot is. Ebből a gimnáziumból ment a katonai Akadémiára, hogy 
a birodalom hadseregének tisztje legyen. Magára vette az osztrák 
uniformist, de nem vetette le magyarságét és hazaszeretetét. Báty
jával, Cézárral együtt csatlakozott 1848— bán a magyar szabadság 
harcos seregéhez, és mint Haynau első magyar áldozata fejezte be 
fiatal életét 1849. Júliusában Pozsonyban, a bitófán... /9/

Nemcsak rájuk, de az óvári gimnázium számos, névtelen növendé
kére érvényesek Wirkner Lajos megállapitásai : "... kizárt dolog 
Magyarországon erőszakkal nemzetietleniteni. Közismert - irja - 
hogy a magyarnak, akár nemesi, akár más rendhez tartozó legyen is 
valaki, legfőbb java a nemzetisége... " /10/

Hogy Moson megyében és Magyaróváron is volt ilyen érzés, abban 
elsőrendű szerepe volt az óvári gimnáziumnak.
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Jegyzet ek

/!/ Fejér György : Codex diplomaticua Hungáriáé ecclesiasticus ac 
civilís. IX/II. 1351-1358. Budae 1833.
324 kk. o : *An. Chr. 1354. Elisabeth. mater regina, hospiti- 
bua suta de Ówár libertates civium regalium largítur.
... ípsaa villám nostran / Ónár / ad inatar alierum civitatura 
regalíua, vei nostraruci nunc et in posterum computatntes et 
instítuentes... ut cives aeu hospites nostri de Ówár, a nodo 
et deinceps quemadmodum aliae civitates liberae egales, utpote 
Buden9is... "
A kővetkező privilégiumokról történik említés :
a./ Kisebb és nagyobb ügyekben saját bíráskodás a maguk által 

választott városbíró és esküdtek által, beleértve a halá
los ítélet hozatalának és vesztőhely felállításának jogát
is ;

b./ Plébános választásának joga; / Ennek kapcsán a város a
XVII. század elejétől 1947-ig kegyúri Jogokat ia gyakorolt. 
L. II. Mátyás 1609. február 15-én kelt kiváltságlevelét./

c./ szabad végrendelkezéa Joga;
d./ a város polgárai Magyarország területén mindennemű vámtól 

mentesek ;
e./ erdők, szántók, legelők szabad használata;
f./ A Lajtán és Dunén malmokat éllithatanak;
g./ Vásárjog " prout conauetum. ”
A város polgárai tartoznak azonban a Jószágtizedet megadni.
Az adományozó fenntartja magának a tulajdonában levő malmok 
használatának Jogét éa azok Jövedelmeit, " étiem et domos 
nostra3 inlbl habitas. *
1975 és 1976. években régéazeti feltárások a Lenin út 105 és 
109. sz. lakóépületeken a XIV. század építkezési jellegzetes
ségeit mutattak ki.
590 o.
"An. Chr. 1357. Ludovicus libertates regales ciulbus de Ówár 
per matrem auam Elisabeth concessaa tranacribit et roborat."
591. o.
"Oríginales in Archívo Civitatie reginali* Ówár. Erűit God. 
Kéler Anal. Tóm. IV. 513 aq. "
A város privilégiumait felsoroló Jegyzékek - a XVII. azázad 
végétől - e két oklevelet nem említik; a kiváltságok felaoro- 
lásait mindig Zsigmond király oklevelével kezdik.

/2/ GySmL: 1. Piariata Rendház és Gimnázium iratai. Liber Scholerum 
ab Anno 1773 ueque 1828 incluaive "
Az 1802/03. tanévre beiratkozott 88 tanuló közül 43 ezegénysor- 
sú diák között 1.100 frt. segélyt oaztottak azét a Nunkovita- 
alapitvány kamataiból.

/3/ GySmL:1. Piarista Rendhéz éa Gimnázium iratai. "10 annis
gymnaslo privatum oppidum M.Ovarinum indoluit sorti miaerae, 
alibi educandae iuventutie, viditque maiores spes olim, ac modo de ea concipi potuísset."

/4/ Magyarország története II. Budapest 1962. Tankönyvkiadó. 538 skk.o.

/5/ GySmL:l. Piariata Rendház éa Gimnázium iratai. Magyaróvár vá
ros Tanácsának iratai 1792-1799.
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Fackler József városblró leveléből : "...hogy pedig tiszt. 
Igazgató úr arról meggyőződjék, mily tevékeny mind a megye, 
mind a város, és mennyire iparkodnak mindnyájan a Kegyes Ta- 
nitór;endet legbiztosabb állapotban visszaállítani, a Colle- 
gium és Gymnasium épületének fölépítésére pénzt gyűjteni; 
csak azt említem, hogy Öméltósága, a megyei Főispán azt kí
vánja, hogy az első-alispán a fölépítendő Collegium és Gym
nasium tervét elkészíttetvén, a fölépité3í költségvetésben 
a Kegyes Tanitórendnek alapítványát kímélje meg. A megye a 
Főispán rendeletét híven teljesítette és Öméltóságát megkér
te, kegyeskedjék Moson megye vagyonosabb földbirtokosait a 
gymnasium visszaállítására szükséges adományok adására föl
szólítani. Lássa Tisztelendőséged, mily élénk buzgalom lel
kesíti Moson megye közönségét..."

/ 6/ Győri Püspöki Levéltár. Moson megyei iskolaügyek.
/ 7/ GySmL:l. Piarista Rendház és Gimnázium iratai. Planum abolítum 

pro erigendo Instítuto Oeconomico M. Ovarini 1815-1817 1-32.
/ 8/ Magyar Életrajzi Lexikon I. Budapest 1967. Akadémia Kiadó 13.

o. Alber János pesti, egyetemi tanári működésére vonatkozóan 
a Kalocsai Érseki Levéltárban találhatók feljegyzések. / Férfi 
szerzetesrendek - Piaristák cím alatt / A kalocsai érsek volt 
ugyanis hivatalból a Pesti Egyetem Hittudományi Karának patro- 
nusa. A felügyeleti Jogból kifolyólag a vitás kérdésekben őt 
illette a döntés joga. Albernek - abban a korban modern -néze
tei miatt sok kellemetlenséget okoztak —  irigységből is - ta
nártársai. É feljelentések és vizsgálatok anyagát tartalmazzák 
az említett feljegyzések.

/ 9/ Magyar Életrajzi Lexikon. II. Budapest, Akadémia Kiadó. 181.o.
/10/ Andics Erzsébet : A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi 

szerepe 1848-49-ben. III. Budapest 1965. Akadémia Kiadó. 475- 
486. o.
Wirkner Lajos, hivatkozással Schuvarzenbergtől nyert felhatal
mazására, megküldi neki " nyíltan és őszintén " kifejtett né
zeteit a Magyarországon uralkodó hangulatról. Memorandumában 
írja : " ... Die auf Einfűhrung dér deutschen Sprache und andere 
fremdartige Institutionen bezüglichen Verfügungen dér Minis- 
terialkommissare und Oistrikt-Generále, wie auch deren meistens 
schlecht berechnete Handhabung, woraus allgemein auf die Absicht 
dér Regierung, Ungarn durch Gewaltmittel zu entnationalisieren, 
geschlossen wird. - Nun ist es aber eine allgemein bekannte 
Tatsache, dass des Ungarn - ob er dem Adél, oder einem anderen 
Stadte angehőre - höchstes Gut die Nationalí’tát sei, dass 
derselbe in dieser Beziehung oft bis in das Lácherliche ging, 
dass er diesen eingewurzelten Enthusiasmus und Vorliebe zu 
seinem Lande, welche ihn sogar zu dér Behauptung : dass er seinen 
eigenen Gott habé, und jenseits dér Grenzen seines Veterlandes 
es kein Leben gebe, führte - grösstenteíls auch den andern Be- 
wohnern Ungarns, ob Deutsche oder Slewen, mítzutellen wusste."
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Ferenc MIHÁLY :

Die Rolle und die Bedeutunq des Gymnasiums In Magyaróvár in den 
Jahren von 1767 bis 1848

Das Herrschaftsgut im Bezirk Moson gehörte den ungariachen 
Königinnen. Sein Zentrum, " Villa Ówar erhielt im Jahre 1354 
von Königln Elisabeth den Rang einer Stadt. Dieee Vorrechte sicher- 
ten die Entwicklung eines annehmbar regen stádtischen Lebens. In 
dér Zeit dér habsburgischen Könige geriet die Verwaltung des Gutes 
in den Wirkungskreis dér Königlichen Kammer, die es an Wiener Ban
kén verpachtete. Die fremden Beamten hielten die königlichen Schen- 
kungen nicht in Ehren und warerijbestrebt, die Privlleglen dér Stadt 
abzuschaffen. Das Urbarialprotokoll des Jahres 1768 erklérte allé 
Privilegien fűr nichtlg. Die Bűrger dér Stadt waren im Kampf für 
ihre Rechte so stark bescháftigt, dap sie sich nicht besonders um 
die Stiftung und Erhaltung ihrer Mittelschule kümmerten. Das Gymna- 
sium sicherte materiell seine Tatigkeit und Erhaltung aus den 
Stiftungen dér Beamten des Bezirks und des Herrschaftsgutes. Seine 
anziehende Wirkung verbreitete sich über die benachbarten Bezirke 
hinaus. Die Möglichkeit des Studiums dér deutschen Sprache zog,be
sonders in den ersten Zeiten, viele Schüler selbst von dér Tiefebene 
nach Magyaróvár.

Die hoffnungsvolle Entwicklung des Gymnasiums wurde von dér 
Ratio Educationis / 1777/ unterbrochen. Infolge dér Vsrordnung über 
das Lehrgeld und über den deutschsprachigen Unterricht sank die Zahl 
dér Schüler von einem Jahr zum anderen, schlieplich von 140 auf 34 
herab. In den Jahrzehnten vor dér Ratio Educationis betrug die Zahl 
dér Schüler im Durchschnitt etwa 160; in den Jahren von 1778 bis 
1789 hatte die Schule 33, im Jahre 1788 sogar blop 17 Schüler.
Infolge eines derartigen Rückganges stsllts eine königliche Verordung 
die Tatigkeit des Gymnasiums ein. Die Stiftungskapitals gerieten 
unter die Verwaltung dér Pensionsanstalt dér Piaristen in dér Stadt 
Szentgyörgy.

Das Lehrgeld-und Stipendiensystem Josefs II. beeinflupte das 
ungarische Mittelschulwesen sehr nachteilig. Solange 50 %, oft auch 
70 % dér Rüstungsausgaben dér ganzen Monarchie von Ungarn gedeckt 
wurden, betrugen die Stipendien für die Schulen des Landes nursinen 
Bruchteil dér gesamten Summe für diesen Zweck in dér Monarchie. In 
ganz Ungarn békámén 380 Schüler und Studenten - von den Normelschulen 
bis zu den Universitáten - insgesamt 25 600 Gulden*Stipendium. Die 
Zahl dér Gymnasialschüler betrug im Jahre 1784 insgesamt 8356, 1788 
waren es 4269. Im Staatsrat wurde erklart, dap es gefáhrlich sei, den 
Ungarn Kultur zu vermitteln, weil sie Osterreich gegenüber dieselbe 
Rolle spielen könnten, die die Amerikaner gegenüber England spielen. 
Auf die aufgezwungene Germanlsierung wurde in mehreren Schulen so 
reagiert, da£ sich auch die Lehrer, die deutsch sprechen konnten, 
vöm Unterricht zurückzogen.

Das wirtschaftlich ausgebeutete, politisch unterdrückte Ungarn- 
turn fOhlte sich infolge dér Sprachverordnung in seiner Existenz be- 
droht / seit 1765 gab es kelne Landtage I / und verlangte die Herstel- 
lung des Status quo aus dem Jahre 1780.
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Nach zehn Dahren Pause begann das Gymnasium im Herbat 1799 mit 
82 Schülern wieder seine Tátigkeit in drei grammatischen Klassen und 
von 1801 an wurden noch zwei humanistische Klassen eröffnet. Die 
zweite Ratio Educationis erschien im Dahre 1806. Sie sicherte gröjSe- 
re Möglichkeiten für die national gesinnte Erziehung und erweiterte 
auch den Ranmen des Unterrichts. In Magyaróvár aber wurde die drittc 
Lehrerstelle in dér Volksschule erst 1847 gesichert, und in den zwei 
Elementarklassen wurde statt dér ungarischen Sprache kirchlichor Ge- 
sang unterrichtet. Die Gymnasiallehrer glichen die Mangelhaftigkeiten 
aus. Sie unterrichteten die Schüler, die ihr Studium in dér zweiten 
Granrcatikklasse beginnen mupten, in besondereri Vorbereitungskursen.

1815 schlug Oer Direktor des erzherzoglichen Gutes, Antal Witt- 
nann, vor, einen Kurs für Philosophie zu organisieren, wo auch land- 
t.irtschaf t liche Fachkenntnisse zu unterrichten waren. Zwei Dahre láng 
dauerten die Verhandlungen zwischen dér Verwaltung des Herrschafts- 
gutes und den Piaristen. Die Verhandlungsdifferenz betrug 350 Gulden. 
'.Veder die Stadt noch dér Bezirk nahm diese unbedeutende Summe auf 
such, und dadurch wurde die Gelegenheit versaumt, in Magyaróvár die 
erste öffentliche Lehranstalt zu gründen, die ein Fachzeugnis hatte 
erteilen können.

Trotz dér vielen Schwierigkeiten gilt die erste Hálfte des 19. 
Dahrhunderts als die Blütezeit des Gyranasiums in Magyaróvár. Es hat
te in dieser Zeit viele Lehrer, die die nationslen Bestrebungen ver- 
standen und unterstützten. Für die Volksbildung dér Stadt und des 
Bezirks war im 18. Dahrhundert auch noch die Tátigkeit zvieier aus- 
gezeichneter Volksredner in Magyaróvár und im Bezirk, Póter Kren und 
Lajos Némethy, kennzeichnend. Auch die Schuljugend stellte sich in 
őffentlichen Aufführungen von Schuldramen von Oahr zu Dahr vor, in 
denen ímmer háufiger in ungarischer Sprache gesprochen wurde. Es 
erschien auch die ungarische Volks- und Scháfertracht.

Das Gymnasium hatte ausgezeichnete Lehrer. Auch von den franzö- 
sichen Okkupanten wurde Péter Pillér, dér mehrere Sprachen beherrsch- 
te und eine europáische Bildung besajS, hochgeschatzt. Dér Direktor 
Dános Dankovics forderte schon im Dahre 1800 den intensiveren Unter- 
richt dér ungarischen Sprache in den Elementarschulen, dér Direktor 
Dános Grosser begrüpte 1825 die ungarische königliche Krone an dér 
Grenze des Bezirks und sprach über die konstitutionellen Pflichten 
des Königs. Er forderte die Einführung des Ungarischen als Unter- 
richtssprache statt des Lateininschen.

Diese ausgezeichneten Lehrer erzogen viele ausgezeichnete Men- 
schen, von denen folgende auch im ganzen Lande berühmt wurden: Dános 
Alber, dér Professor dér Bibelwissenschaft an dér theologischen Fa
kultat dér Bud8pester Universitat, Flóris Rómer, dér berühmte Archao- 
log, und László Mednyánszky, dér erste ungarische Mártyrer des Frei- heitskampfes 1848.



HOZZÁSZÓLÁSOK

A művelődéstörténeti szekció előadásaihoz több hozzászólás 
hangzott el. Elsőként Kelemen Elemér kért szót. Alábbiakban közöl
jük hozzászólásának teljes szövegét.

Kelemen Elemér ;
Néhány Somogy megyei adat népoktatásunk reformkori fejlődéséhez

Bár szekciónk - a konferencia céljának megfelelően - Dél-Dunán- 
túl művelődésügyének 1767 és 1848 közötti történetét tanulmányozta, 
mind a vitainditó előadásnak, mind az elhangzott hozzászólásoknak 
a népoktatással kapcsolatos közlései és megállapításai elsősorban 
a XVIII. század utolsó harmadára vonatkoztak, s alig utaltak kor
szakunk második felére, a reformkorra. Ennek a tény- és elemzésbe
li egyoldalúságnak pedig megvan az a veszélye, hogy statikusnak mu
tatja a művelődés ezen fontos, korszakunkban egyre nagyobb szerep
hez Jutó részterületét, s nem érzékelteti azt a -helyenként hihetet
lenül lassú, máshol meglepően dinamikus - előrelépést, ami a magyar 
polgári fejlődés ellentmondásos előtörténetét 8 művelődés, neveze
tesen a népiskolai oktatás terén is jellemezte.

Hozzászólásunkban néhány Somogy megyei adatra - pontosabban : 
kát adatcsoportra - hivatkozva, az eddig felvázolt képet szeret
nénk teljesebbé tenni, bizonyítandó népoktatásunk reformkori fejlő
dését .

Kanyar József korábbi kutatásaiból tudjuk - előadásában most 
is hivatkozott rá, - hogy a XVIII. század végén lezajlott különböző 
indíttatású Somogy megyei iskolaösszeirások / 1770., 1774., 1789./ 
adatai a megye 317 helysége közül 204 népoktatási viszonyaiba en
gednek több-kevesebb betekintést./l/ E 204 település közül 29-ben 
" sem Iskolát, sem tanitót, sem növendéket nem találtak az összei- 
rók, "/2/ s egy sor további helységben is hiányzott a rendszeres 
népoktatás valamelyik itt emlitett alapfeltétele.

Sajnos, Somogy megyében nem rendelkezünk olyan későbbi, e kor
szakból származó iskolaösszeirással - vagy peddig legalább is nem 
ismert előttünk-, mint amilyenre Fejér megyéből Klauszné Móra Mag
da hivatkozhatott hozzászólásában /3/ s amely - a szomszéd megyéhez 
hasonlóan - közvetlenül is bizonyíthatná feltételezésünket. Ilyen 
híján egy későbbi, 1863-as iskolaősszeirás adatainak felhasználásé
val kíséreljük meg állításunk igazolását. /4/ Úgy véljük ugyanis.
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hogy az 1863-as helyzet nem sokban térhetett el a reformkor végén, 
az 1840-es években feltételezhető állapotoktól, mivel a Bach-kor- 
s io k kényszerítő iskolapolitikai intézkedéseinek statisztikailag 
kétségtelenül kedvező hatását az 1861-ben fellobbanó nemzeti el
lenállás - számos iskola megszüntetésével, a segédtanítók elbocsá
tásával, az iskoláztatási kötelezettség felrúgásával - " ellensú
lyozni " tudta, s tulajdonképpen visszaállította a népoktatás for
radalom előtti személyi és tárgyi körülményeit./S/

Az 1863-as adatok szerint Somogy megye összeírt 293 települé
se közül 27-ben nem volt iskola / ezek közül 16-ből a közeli szom
széd községbe Jártak át a tanulók /; 203 helységben egy, 5l-ben 
kettő, 12-ben három vagy több iskola működött, összesen 345. A 
XVIII. század végi összeírásokban iskola nélküli településként 
számontartott 29 közül ekkor 24 már rendelkezett iskolával, 4 pe
dig a szomszédos " anyaiskolába " Járatta tanköteleseit. / Igaz, 
időközben az iskola nélküli települések száma a kimutatásokban sem 
szereplő nagy puszták kifejlődésével tovább nőtt, s ekkor már meg
haladta a harmincat./ Egy másik - csatlakozó - kimutatás szerint a 
megye iskoláinak több mint 60 %-át kitevő 201 katolikus népiskola 
70 ft-a 138 iskola /az 1770-80-as évek düledező fa-és vályogépüle
teivel szemben elfogadható állapotban lévő, nagyrészt téglából, 
kőből készült épület volt: többségük - más források : közigazgatá
si Jelentések, Jegyzőkönyvek tanúsága szerint - a XIX. század első 
felében épült fel vagy épült újjá. Fejlődésre utal a tanítók lét
számának alakulása is : amig a XVIII. századi összeírások a 204 
helységben 111 tanítót regisztráltak, 1863-ban a tanitók száma meg
haladta a 400 főt /407 /.

A rendszeresebb iskolába Járás elterjedéséről vallanak az isko
lalátogatások adatai is. A XVIII. százsd végi összeírásokban szerep
lő 80, statisztikailag figyelembe vehető helységben az iskolaköte
les gyermekek 22,4 %-a járt iskolába./6/ Ennél már a hivatkozott 
Kanyar-tanulmányban is szereplő, két közigazgatási egység 18 tele
pülésére vonatkozó - s igy egyfajta reprezentatív mintának tekint
hető - 1839-es megyei összeírás iskolalátogatási adatai is kedve
zőbbek : a " téli " iskolába Járók aránya meghaladja az 50 %-ot./7/ 
Míg Somogyváron pl. az 1770-es és az 1773-as összeírás egyaránt 5-5 
iskolába járót említ, 1839-ben a 120 iskolakötelesből 90 Járt is
kolába; Tótszentpálon a 87j4-es arány 90:40-re változott. Boronkán, 
Nikién, Dédon, Vámoson, ahol korábban nem találtak növendéket az 
összeirók, 1839-ben 30-60 %-os a szorgalmi arány. 1863-ban a hiva
talos statisztikai jelentés szerint az iskolakötelesek 89,4 a
- de a korrekciós becslések szerint is 78-80 %-a - szerepel "rend
szeres " iskolába járóként; s ez - ha figyelembe is vesszük, hogy 
az iskolalátogatás idényjellege a falvakban e száz év alatt nem so
kat változott - az iskoláztatási szokások kedvező alakulását, a 
művelődési igények fejlődését bizonyltja.

Ezt igazolják - másodjára - a falusi lakosság írástudásával 
kapcsolatban felderíthető tények is. Benda Kálmán - a népiskola cse
kély hatását bizonyítva — az 1768-as összeírások meggyőző adataira 
hivatkozott s Dunántúl mezővárosaiban az elöljárók 42, a falvakban 
mindössze 11,4 %-a tudta leírni a nevét, a többi keresztet használt aláírásképpen. Somogy, Zala és Baranya megyékben ez az arány - e- 
gyenes összefüggésben az iskolák számával és színvonaléval - mind
össze 3 %-os volt./8/ A már emlitett 1863-as összeírást követően 63 
Somogy megyei községben közigazgatási vizsgálat indult az iskolanél
küliség vagy a rossz iskolai feltételek okainak, ill. megszüntetési
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lehetőségeinek a feltárására. /9/ Az érintett helységekben a hely
zetet és a megoldás módját rögzítő rövid jegyzőkönyvek készültek. 
Ezeket a jegyzőkönyveket a vizsgálatot vezető szolgabiró, az egy
házi elöljáróságok meghivott képviselője, ahol volt, a tanitó - és
a község 3-5 elöljárója, köztük a községi bíró Írták alá.A felde
ríthető 27 jógyzőkönyvön összesen 107 községi elöljáró / biró, 
esküdtek / neve szerepel, az alábbi megoszlásban :

saját kezűleg irta alá 44- 41,1 %
kereszttel hitelesítette 63- 58,9 %,

/ Az irni tudók aránya a kaposi járás 6 községében 13,6, az igali 
járás 8 községében 65,1 % 1 /

Az analfabéták mintegy 60 JK-os aránya, tekintettel arra, hogy 
a megye viszonylag elmaradott, többnyire - elsősorban a kaposi já
rásban - az iskolát is nélkülöző településeiről van szó, a felté
telezhető megyei aránynál hihetőleg rosszabb; s még igy is az anal
fabetizmus jelentős elterjedéséről tanúskodik a XIX. század első 
felében. / A z  külön elemzés tárgya lehet, hogy az ilyen összetéte
lű elöljáróság mit tett, mizerábiíis helyzetéből adódóan mit tehe
tett egy község szellemi felemelkedése, az iskoláztatás előmozdí
tása érdekében./

A népiskola térhódítását, növekvő hatásét bizonyítja - a fen
tebb idézett megyei adatokon túlmenően - az a közismert tény is, 
hogy a XIX. század első felében ezeknek a népiskoláknak a padjai
ból indult el történelmi útjára a reformkortól kezdődően egyre je
lentősebb társadalmi-politikai szerepet játszó nem nemesi szárma
zású értelmiségi-hivatalnoki réteg, amely ezekben az iskolákban is
merkedett meg a műveltség alapjaival, ott sajátította el a tudás 
tiszteletét, a művelődés igényét ás a felemelkedés vágyát. A leg
jobbak számára ezért is válhatott életre szóló feladattá, társada
lompolitikai programmá a nép művelődésének, szellemi- és társadal
mi - felemelkedésének ügye. /10/

A tények félremagyarázása lenne azonban, ha a felhasznált 1863- 
as adatokból kikövetkeztethető reformkor végi megyei népoktatási 
helyzetet egyértelműen kedvezőnek minősítenénk. Az iskolák száma, 
állapota, felszereltségi foka; a tanítók létszáma, műveltsége és 
anyagi- társadalmi helyzete; az iskolába járás aránya, időszakossá
ga - a XVIII. század végi állapotok természetes folytatásaképpen - 
ekkor is, akár majd a népoktatási törvény végrehajtásának éveiben, 
az ország feudális elmaradottságát tükrözte. De mindez nem cáfol
hatja a viszonylagos fejlődés tényét : gazdasági-társadalmi életünk 
lassú kapitalizálódá3ának évszázados szokásokat és igényeket átfor
máló hatását ; a termelési technika fejlődésével és a paraszti áru
termelés - igaz, nehézkes - kibontakozásával együttjáró új kultúra 
szükségét és igényét./II/ Az a harc, amelyet a magyar parasztság
- osztályharcának részeként - a számára idegen művelődési tartalmak 
és formák ellen, a " neki való " műveltség megszerzésének jogáért 
és lehetőségéért vívott, a népiskola körül - a népiskoláért vagy 
éppen a népiskola ellen - folyó küzdelmekben is nyomon követhető.
A piecra is termelő, vásárokon, városokban forgó jobbágy—paraszt szá
mára nemcsak a hagyományostól eltérő termelési technika és techno
lógia megismerése, nemcsak az uj tartalmú társadalmi és emberi kap
csolatokhoz igazodó magatartási, cselekvésinormák és módok elsajá- 
« i í ®l?em ,az Irni-olvasni tudás és az elemi számtani ismeretek 
is e érdéssé váltak. A XIX. század folyamán
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jelentkező uj szükségletek szétfeszítik a népoktatás hagyományos, 
egyházi kereteit, megváltoztatják vagy legalább is erőteljesen mó- 
dositják a népiskola hagyományos funkcióját, hogy t.í. ” az isko
la az egyház veteményes kertje "./12/ Az " engedelmes állampolgár* 
nevelésnél már ekkor is többet, bizonyos alapvető ismeretekkel 
rendelkező munkaerő termelését követelték az iskolától az uralko
dó osztály egyes köreinek érdekei is. A korszakunk második felében 
felgyorsuló gazdasági-társadalmi változások érlelték meg a közok
tatás - 1848-ban elvetélt, é9 csak 1868-ban, az ellentétes érde
kek ütközéséből következően ellentmondásosan, kompromisszumok á- 
rán megvalósuló - polgári reformját. A népoktatás XVIII. század vé
gi állapotától Eötvös törvényéig tehát művelődési életünk, s benne 
népoktatásunk reformkori fejlődésén át vezetett az út.

Jegyzetek

/l/ L. Kanyar József : A népiskola és a középfokú oktatás Dál-Ou- 
nántúlon a kései feudalizmus korában c. előadását, 111. Ada
tok Somogy megye művelődéstörténetéhez a XVIII. század máso
dik felében. / 1770-1789 /. ■ Somogy megye múltjából. Levél
tári évkönyv. 1. Kaposvár, 1970. 55-92. 1. c. tanulmányát.
/ A továbbiakban ez utóbbira hivatkozunk./

/2/ Kanyar : i.m. 62. 1.
/3/ Klauszné, Móra Magda : Fejér megye művelődési viszonyai 1777- 

1848 között c. hozzászólása.
/4/ Kelemen Elemér : A népoktatás Somogybán a kiegyezés előtti évek

ben. m Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 3. köt. Ka
posvár, 1972. 137-168. 1. - A forrásokra vonatkozóan 1. a 31-33. 

sz. jegyzetet.
/5/ L. az előbbi tanulmány bevezető részét, ill. az 1— 3. sz. jegy

zetet .
/6/ Kanyar : i.m. 64.1.
/!/ Uo. 85.1.
/8/ Qenda Kálmán : Az Írástudás a dunántuli Jobbágyság körében a 

XVIII. század második felében. Hozzászólás. Továbbá : Benda
Kálmán : A felvilágosodás és a paraszti műveltség a XVIII. szá
zadi Magyarországon. = Valóság, 19. évf., 4. sz. 54-61.1.

/9/ Kelemen : i.m. 151-155. 1., 111. a 73-99. sz. Jegyzetek.

/10/ Klasszikus példája ennek Táncsics Mihály életútja, de a XIX. 
század tudományos, művészeti és politikai életéből további 
példák sorát idézhetnénk.

/II/ V.ö. Kanyar : i.m. 87-89. 1 • és Mészáros István s A magyar neve
lés tőrtőnete. 1790-1849. Bp. 1968. 124-141. 1.

/12/ Kanyar : i.m. 78. 1. - E folyamat elemzését 1. Balogh István :A 
paraszti művelődés. ■ A parasztság Magyarországon a kapitaliz
mus korában.Szerk. Szabó István. Bp. 1965. 2.köt. 487-564. 1.
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Ezt követően Ralczi Péter kért szót, aki a következőket mon
dotta : " Pécs a tudományok magvainak terjesztésére különösen al
kalmas” - irta az akkori pécsi püspök 1367-ben az egyetem alapí
tása iránti kérelmében. Most, miután végighallgattam az értékes 
és érdekes előadásokat, ez a mondat Jut eszembe annál is inkább, 
mivel itt Pécsről, Baranya megyéről keveset hallottunk, noha ez 
a vidék is 3okat adott a magyar kultúrának a tárgyalt időszakban,"

Ezután a hozzászóló rámutatott arra, hogy a török uralom a- 
latti Baranyában a magyar kultura és oktatásügy nagyon sanyarú 
körülmények között volt. Várallyi Szaniszló püspöknek 1543-ban 
történt menekülésétől Radonay Mátyásig, 1687-ig pécsi püspök nem 
lépett az egyházmegye területére. A megyében azonban élt a magyar
ság, hisz a falu soha sem törökösödött el. Ebben nagy szerepet Ját
szottak a ferences barátok, és azok a " diákok ", kiket a tőrök 
defterek említenek. 15 licentiatus nevét ismerjük, akik a vándor- 
szerzetesek mellett ellátták az egyházi szolgálatot. A licentiatus 
intézménye Baranya megyében a török utáni időben is fennmaradt, 
és igen jelentős szerepet játszott. Hiányolja, hogy ennek - a kul
túrtörténeti szempontból is érdekes intézménynek - a történeti 
feldolgozása még nem történt meg.

A hozzászóló a továbbiakban rámutatott arra, hogy a töröktől 
felszabadult Pécsett már 1687-ben megkezdték a jezsuiták a taní
tást, iskolájuk szervezését. Igaz, hogy a Széchenyi-féle hagyaté
kot csak később és részben kapták meg, de az oktatás már 1687-től 
folyamatos. A jezsuita gimnázium létszámáról pontos adatok még 
nincsenek, de az 1700-as években az már néhány százra tehető. Kivá
ló tanárok működnek itt, pl. a történetiró Pray György. Utal arra, 
hogy a Ratio Studlorum a későbbi oktatási rendszerekhez képest ke
vésbé volt ugyan fejlett, de a maga korában előrelépést Jelentett 
a rendszertelen oktatáshoz képest. A tantárgyakat általában " his- 
torice " tanitották és amennyi a természettudományokból tudomány 
volt, szintén tanitották. Érdekességként emliti, hogy a testneve
lés először a Ratio Studiorumban szerepel kötelezően.

A pécsi gimnázium 1800- és 1848 között rendszeresen 400-500 
tanulóval működött. Ezek fele a megyén kívülről, Horvátországból, 
sőt külföldről is érkezett.

A hozzászóló szerint a népoktatás színvonala Baranyában is az 
Ismertetett megyékhez hasonló lehetett. ” Ha egy épület alapjai 
meginognak', először azt kell megerősíteni, " irta egy korabeli pé
csi tanár. A megyében pedig az erkölcsökkel, ugyancsak baj volt." 
Érthető, hogy elsősorban a kor szemléletének megfelelően értelme
zett erkölcsi alapokat igyekeztek megerősíteni..így léptek fel eré
lyesebben az itt törökösöknek nevezett ariánusok, unitáriusok el
len, hisz a török alatt a pécsi kereszténység többsége " törökös" 
volt. Ez tehát nemcsak vallási, hanem politikai kérdés is volt. A 
XVIII. századi visitatiok tanusitjók, hogy Baranya megyében nincs 
falu, ahol istentiszteleti hely nem volna, és ha nagyon szeqényesen 
is - folyik a szóbeli oktatás. "

A hozzászóló szerint a tanítókat is érdemes megvizsgálni Ba
ranya megyében. Valóban sok közöttük a " kasza-kapa kerülő ", de 
igen sok nagyolvasottaógu, művelt, világlátott ember ia van, aki a 
kis falvakban latinra is tanitja a gyerekeket. Egyetért Benda Kál
mánnal abban, hogy a protestáns iskcáákban általában teológiai tanul
mányokat folytatók vagy végzett teológusok tanítanak, de ezek a
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tanitói állást csak átmenetnek tekintik, és ha lelkészi hivatalt 
kapnak,elmennek. Lehet, hogy a teológiai végzettségű tanittí na
gyobb műveltséggel, magasabb iskolázottsággal rendelkezik, görö
gül és héberül is ir-olvas, de nem hiszi, hogy a falusi népokta
tást ez segitwné elő. Sajnálatos, hogy még nem dolgozták fel az 
igazi falusi néptanitók történetét, akiknek főhivatása volt a 
tanítás és akiknek a fia is tanítónak ment, és igy a falusi értel
miség kialakulásának egyik bázisa lett.

Utal arra, hogy a népoktatás milyen fontos szerepet játszott 
a kor pécsi püspökeinek rendeleteiben.Ezzel kapcsolatosan emli- 
tette meg Klimo György még nem kellőképpen értékelt munkássága 
mellett / nyilvános könyvtár, papirmalom, nyomda stb. / Szepessy 
Ignác tevékenységét, aki 1828-1838 között volt pécsi püspök. Min
den plébániáját végiglátogatta és mindenkihez saját anyanyelvén 
igyekezett szólni. Megtanulta a horvát nyelvet is a baranyai so- 
kacok kedvéért.Sokat áldozott a falusi iskolákra " hogy a pórgyer
mekek előtt is megnyíljék az égi és földi tudományok tárháza “. 
Rendezte a falusi tanitók fizetését és prémiumokkal igyekezett ő- 
ket tökéletesebb munkára késztetni. 1830-ban tanítóképző nyilt Pé
csett. / Itt megjegyezte, hogy az első magyar tanítóképző 1828-ban 
Egerben, az első evangélikus képző 1829-ben Sopronban, az első re- 
formátus képző 1839-ben Debrecenben és az első kir. katholikus kép
ző 1840-ben Budán nyilt meg./ Szepessy a pécsi Lyceum alakításával ' 
300 főiskolást vonzott - az 500 gimnazista mellé - a városba. - U- 
tódai is rendszeres jelentést kértek a falusi iskolákról, támogat
ták a kisdedóvást. / Az első kisdedóvó intézet a pécsi egyházme
gyéhez tartozó Tolnán Jött létre 1830-ban /.

A vitában részt vett még Szántó Imre. Benda Kálmán és Móra 
M a g d a. akik részben ujabb adatokat közöltek, illetve az elmondotta
kat egészítették ki, részben az elhangzott megállapítások egyes 
tételeit hangsúlyozottabban aláhúzták.

A szekció vezető értékelését lásd a záró ülés anyagában.



IV. GENEALÓGIAI SZEKCIÓ

Vezető: Vörös Károly



Biográfiai és családtörténeti kutatások kérdései és helyük a regio
nális történeti kutatásokban

Vörös Károly :

Ahhoz, hogy ülésszakunk e szekciójának céljait inditásul ösz- 
szefoglalhassuk és eredményeit lezárásként rendszerezhessük, elen
gedhetetlen, hogy mindenekelőtt a genealógia több lehetséges értel
mezésével legyünk tisztában.

A genealógia fogalma a közbeszédben és a köztudatban több, 
egymást sok ponton, nem kis részben valóban fedő, és egymással két
ségtelenül össze is függő értelmezésben fordul elő. Jelenti elsősor
ban / és talán legelterjedtebben / mindazon praktikus eljárások és 
alkalmazásuk ismeretének összességét, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy egymással bármilyen módon leszármazási kapcsolatban álló dol
gok kapcsolatait forrásszerüen feltárhassuk és tanulmányozható for
mában kifejezhessük. Idetartozik tehát a kapcsolatot / a tanulmá
nyozandó kapcsolat tárgyától függően / bizonyítani képes források
nak és felhasználásuknak ismerete, valamint az a technika, melynek 
segítségével az Így nyert adatokat a kapcsolatokat érzékeltetni ké
pes formákban kifejezhetjük / családfák, leszármazási táblák készí
tésének ismerete, stb /„

Második, ugyancsak közhasználatú értelmezésében a genealógia 
sajátlag az emberi leszármazási kapcsolatok kutatásának tudománya 
és ebben a vonatkozásban döntően e leszármazás természetes formájá
nak, a családnak kutatását jelenti. Mig az első értelmezésben a ge
nealógia végülis még meglehetősen elvont diszciplina marad, ill. 
maradhat, - addig ebben a vonatkozásban már megelevenedik és szük
ségképpen erősen történetivé is válik. Nemcsak azért, mert a le
származás kutatása szükségképpen történeti szférákban zajlik le, ha
nem azért is, mert a leszármazási kapcsolatok lehetséges kutatási 
tárgyai közül az ember az, aki a történelemmel a legszorosabb kap
csolatban áll : ő az, aki megalkotja azt, de ő is van annak egyén
ként legjobban alávetve.

Harmadik értelmében azonban - és a következőkben a genealógiá
nak döntően erre a vonatkozására kivánjuk a hangsúlyt helyezni - a 
genealógia alapul szolgálhat egy sajátos általános történeti mód
szerhez is - olyan módszerhez, mely a történeti folyamat egészének 
jobb megismerése érdekében a genealógiához folyamodik. Megértve, 
hogy a történeti folyamat bizonyos fontos elemei legjobban az embe
ri leszármazás vonalát nyomon követve, annak tanulságai alapján 
lesznek megismerhetők.

Három értelme és ezek által fedett, végül is három különböző, 
de egymással össze is függő funkciója közül a genealógia az első 
kettőben / melyekben közvetlenül kerül alkalmazásra / már részben 
nagy múltra, részben valóban sokoldalú felhasználásra tekinthet 
vissza. Közvetlenül és szinte absztrakt módon csupán leszármazási 
kapcsolatok tisztázása, negállapitása ugyanis régóta, és ma is egy
re sűrűbben és szélesebb körben jelentkező eleven igény : akár ál
lati fajtanemesitésről, akár - mint legújabban - sportcélú ember
tenyésztésről, akár egyes orvosi-biológiai törvényszerűségek meg
állapításáról, akár / s évezredek óta / bizonyos tipusu jogi-va
gyoni követelések Jogosultságának elbírálásáról van szó.
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Ennek során persze a genealógia technikája rossz célok szolgálatá
ban is alkalmazást nyerhet : értelmetlenebb, ma már immár komikus 
formájában anyagi és társadalmi előnyök megszerzése érdekében elő
kelő, vagy vélt előkelőségü rokoni kapcsolatok megteremtésére vagy 
bizonyítására, - veszedelmesebb és méltán gyűlöletes alkalmazási 
formájában annak bizonyítására, hogy valaki nem tartozik a társa
dalom teljesjogunak elismert tagjai közé. A felhasználás során elő
állott ilyen aberrációk azonban nem kompromittálhatják a genealógi
át, és nem akadályozhatják meg azt sem, hogy módszerei és ezáltal 
elért eredményei továbbra / s egyre táguló körökben / is felhasz
náltassanak. Méghozzá a történettudományi kutatás olyan igényeinek 
kielégítésére, olyan kérdőjeleinek megválaszolására is, melyeknek 
kielégítése, megválaszolása más módon egyelőre nem képzelhető el.
A társadalmi mozgás, és eredményeként az átrétegződés egyes konk
rét, - általánosabban ható tanulságaiban meg már igen nagy jelen
tőségű - problémáiról van itt szó, elsősorban az utolsó mintegy 
200 év magyar történetének - benne tehát már a mostani ülésszakun
kon vizsgált periódusnak is - vonatkozásában. Nem azért persze csu
pán erre az utolsó két évszázadra korlátozva, mintha ugyanezen 
problémák és kérdőjeleik nem állnának fenn a magyar történelem min
den korszakára, - de egyszerűen mert a forrásadottságok következté
ben ezeknek genealógiai módszerü megválaszolása reálisan és rendsze
resen már csak ebben a két évszázadban lehetséges.

Egy adott korszak társadalmi mozgását ugyanis az eddigi kuta
tás elsősorban a / forrásaitól függő típusú / vagyonba birtoklási 
nagyság kategóriák szerinti, az adott forrásokból több időpontban 
rekonstruálható szerkezetének összehasonlítása révén tudta felderí
teni. Könnyű átlátni azonban, hogy ez a módszer még nem adhat tö
kéletes képet, hiszen igy végül még csak az összehasonlított szerke
zetek belső arányainak változásai váltak észlelhetőkké, - de nem 
az, hogy az arányváltozások mögött mennyiben áll a személyek, ill. 
családok, ill. - s ez a fő kérdés - az általuk reprezentált társa
dalmi osztályok, rétegek változása is, - és még kevésbé az, hogy 
a vizsgált és az összehasonlított időpontok között a változást /a- 
mennyiben ilyen volt / kialakító mozgás konkrétan hogyan ment vég
be. Csupán a vagyoni kategóriák, vagy a társadalmi szerkezet egyéb 
meghatározó elemei / pl. a közhatalomban való részesedés mértéke / 
arányainak esetleg és helyenként viszonylagos stabilitása esetén 
még könnyen elmosódottá vagy éppen észlelhetetlenné is válhat egy 
olyan mozgás, mely pedig a társadalmat a valóságban nagyon is át
alakította. Es ugyanakkor nem kisebb veszteségként ismeretlen ma
radhat az a mechanizmus is, melyen át a változás érvényesül : a 
biológiai / kihalás /, politikai / kompromittálódás /, anyagi / va
gyoni hanyatlás /, vagy akár / a biológiaival összefüggően / az 
intellektuális képességek több generációs hanyatlásában, stb. stb. 
megnyilvánuló folyamat.

Hosszasan lehetne beszélni ezekről a problémákról, melyeknek 
jelentősége kétségtelen, de melyeknek megoldása csak ilyen mély, 
analitikus, genealógiai módszerü kutatások révén érhető el. Elég, 
ha az utolsó 200 év köréből csupán a gentry sokat emlegetett ha
nyatlásáról, vagy a földbirtoktulajdon / a nagybirtok primátusának 
változatlanul maradása mellett is / kétségtelen változásairól, 
vagy pl. a belső / regionális-vagy éppen országos / migrációnak, 
s részben ezzel összefüggőleg a családi kapcsolatok alakulásának 
mechanizmusáról, menetéről ; regionális és társadalmi forrásainak 
köréről és bővüléséről : mindezek irányairól, tendenciáiról beszé
lünk. Vagy az olyan konkréten még csak megvizsgálni sem kisérelt
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kérdésekről, mint a polgárság minőségi / fogalmi / funkcionális- és 
mennyiségi / személyi / változása; az értelmiség kialakulása : ere
dete, emelkedése és hanyatlása, - és általában a vagyon kialakulá
sának és szétesésének, és ezáltal a vagyonosodás mechanizmusa kü
lönböző változatainak, típusainak feltárása, - éppúgy, mint a kü
lönböző gazdasági bázisoknak, az egyénen, ill. családon át az egész 
társadalmi szerkezetben is érvényesülő stabilizáló / vagy éppenség
gel ellenkezőleg, ínstabilizáló / hatása. Nem is beszélve az olyan, 
efajta nagyon is konkrét és mateiális vizsgálatok nélkül könnyen még 
irracionálisnak is tűnő mozzanatokról, mint egy család biológiai 
életképességének / a családregények irói által a tapasztalatból már 
régen felfedezett, vagy legalábbis felfedezni vélt / sajátos útja, 
és az igy kialakult, tarsadalomtörténetileg sem kevésbé jelentős 
mozgási, vagy karriermodell. Bármelyik fenti, végülis csak esetle
gesen felsorolt kérdést vesszük elő is, azonnal világossá válik, 
hogy megoldásukban a genealógiai módszereknek bevonása és az így 
előálló eredmény a társadalom történetének szempontjából rendkívül 
jelentős és gyümölcsöző : a társadalmi mozgás menetét konkrétizál- 
va annak lehetséges képét részben meg -, részben pedig újjá is al
kotja, de mindenképpen döntően pontosithatja.

És ez az a pont, ahol a genealógiai módszer, tehát a leszárma
zási kapcsolatok alkalmazása körének a szükséghez képest ki kell 
bővülnie biográfiai mozzanatok bevonásával is : a társadalmi mozgás 
egésze szempontjából is rendkívül elmélyítheti a vizsgált család 
életének egyes különösen jellegzetes pontjain álló, azt kifejező,
/ vagy szükebb, vagy tágabb körben azt éppenséggel formáló / egyé
ni életpályák kutatása és feltárása a genealógiai módszer nyújtotta 
tanulságokat. Méghozzá természetszerűen annál inkább, minél tipiku
sabb, a vizsgált csoport átlagából minél kevésbé kiemelkedő személy 
életpályájáról van szó, - mint ahogy az egész genealógiai módszer 
mintegy igényli is az átlagemberek, átlag családok / természetesen 
az átlag mindig a vizsgált csoport jellegének megfelelően értendő/ 
történetének feltárását, megírását.

Könnyű átlátni azonban azt is, hogy e kérdések genealógiai és 
biográfiai módszerű kutatása még a vizsgálandó kérdések körének e- 
rős szűkítése esetén is rendkívül aprólékos, mély, - ennek követ
keztében idő - és munkaigényes - kutatást igényel, melynek nehéz
ségét csak fokozza az a körülmény, hogy az igy vizsgált bármely kis 
csoport / nert a konkrét kutatástól csakis legalább csoportnyi nagy
ságrendű minta esetén várhatunk használható eredményt / tagságának 
valamilyen - a vizsgálat céljai szempontjából reális - kapcsolat
ban kell lennie egymással. Olyan igények, ám kielégítésük esetén 
olyan lehetőségek is ezek, melyek elsősorban regionális / ós még 
szükebben a helységtörténeti / kutatónak állnak rendelkezésére.

Régi és már többizben hangoztatott meggyőződésűnk, hogy a hely- 
történeti kutató, ha a kutatásának tárgya a nagy, országos hatósu
garú témákhoz képest sokszor korlátozottnak tűnik is, bizonyos szem
pontokból határozott előnyben van az országos történet kutatójával 
szemben. A kutatott táj : egy adott helység, vagy régió kis terüle
tén általában erős körvonalú szervet; kapcsolatok és igy kialakult 
funkciók és érdekkörök fogják össze a társadalmat. Ez pedig korlá
tozott méreteinél fogva lehetővé teszi bizonyos jelenségek egyrészt 
teljességükben vagy legalább is biztonságosan általánosítható min
tákon történő, másrészt igen nagy mélységig lemenő vizsgálatát.
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Nyilván nem meglepő ezekután, ha nyomatékosan rámutatunk : a hely
történeti, vagy regionális történeti kutatás tehát ezáltal a gene
alógiai és biográfiai módszerü, ezek révón pedig a társadalmi moz
gás reális k^pót és mechanizmusát minden egyéb módszernél mélyeb
ben feltárni képes kutatásokra is igen kedvező lehetőséget nyújt.

Ezt a lehetőséget azonban a kutatás csak akkor lasz képes meg
felelően kihasználni, ha a családok utjának történeténél / éppúgy, 
mint az egyéni biográfiák esetén is / nem reked meg pusztán a csa
ládtörténet absztrakt rekonstruálásánál, tehát egyszerűen a család
fák összeállításánál, hanem azt mindig összhangban nézi részint az 
egész vizsgált helység, vagy éppen régió történetével, részint a 
család ezen belül betöltött szerepével és mindazon anyagi é3 szel
lemi feltételek alakulásával, melyeknek révén a család ezt a szere
pet betölteni képes volt. Mert ha természetszerűen a módszer alkal
mazásának alapja a leszármazási táblák, 111. az életrajzok alapve
tő adatainak minél teljesebb és pontosabb összeállítása, az is ter
mészetes, hogy mindez - és ezáltal a család és a vele együtt vizs
gált kisebb-nagyobb közösség egész útja is nem értelmezhető helye
sen akkor, ha erre az absztrakt, szinte csak biológiailag értékel
hető vázra nem rakjuk fel egyrészt a vagyoni viszonyok, a társadal
mi státus, a szellemi szinvonal esetenkénti helyzetének és változá
sainak megfelelő vonásokat, másrészt mindazt nem viszonyítjuk is az 
Így vizsgált közösség minél több tagjának egyéni útjához : ez az 
interfarailiáris kutatások Jelentőségét húzza alá. Korunk felé ha
ladva az egyénre és az egyes családra személyi és vagyoni természe
tű információkat tartalmazó források és az általuk szolgáltatott 
adatok mennyisége egyre nő. Csakis ezeknek minél szélesebb felhasz
nálása lesz az az út, amelyen e módszer valóban teljesértékű segít
séget fog nyújthatni a társadalom mozgásának tanulmányozásához.
Mert mint az a fentiekből is látható : ha a genealógiai módszer al
kalmazása a társadalomtörténetbe a genealógiát kapcsolja be, és az 
ezzel kapcsolatos módszerek megismerését és alkalmazását kivánja 
meg a társadalom, vagy akár a politika történetének kutatójától,
- úgy kapcsolódik be ezáltal viszont a genealógiába a társadalom- 
történet : megkívánva a genealógiai érdeklődésű kutatótól a társa
dalom - helytörténész esetén elsősorban persze a helyi társadalom - 
minél teljesebb mozgásának figyelemmel kisérését alakjai körül. Re
mélhetőleg hozzásegítve ezzel az igénnyel a megerősödéshez a - ki
vált a mostani tárgyalásunk központjában álló és a rákövetkező kor
szakban egyaránt - már sokban sematizmusba merevedett helyi társa
dalomtörténeti kutatásokat.

A genealógia és a társadalomtörténet ilyen kölcsönös egynásba- 
olvadása lehetőségével, úgy véljük, új perspektívákat nyit meg a 
helytörténeti és regionális kutatás előtt. Mostani konferenciánk 
remélhetőleg a kutatások eredményeinek tárgyban, anyagban, módszer
ben egyaránt gazdagodó sorát bemutató további hasonló alkalmaknak 
lesz kezdete.
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l^ároly VÖRÖS :
Problene biographischer und familiengeschichtlicher Forschuncien 
und ihre Rolle in den reqional-goschichtlichen Forschungen

Dér Begriff dér Genealogie bedeutet sowohl ira alltáglichen 
Sprachgebrauch als auch in dér öffentlichen Meinung die l/issenschaft 
dér Forschung von Abstamraungsverbindungen jedwelcher Art und die Ge- 
samtheit dér für ihre erfolgreiche Pflege nötigen praktischen Metho- 
den und Verfahren.

Dér Verfasser betont aber, da£ die Genealogie auch als eine sol- 
che spezifische, allgemeine, geschichtliche Methode erscheinen kann, 
die im Xnteresse eines besseren Verstehens des gesamten geschicht- 
lichen Prozesses die Verfahren und die Ergebnisse dér Erforschung 
dér Abstanrnung überhaupt anwendet. Besonders bei dera Studiura dér 
Bewegung dér Gesellschaft kann die Genealogie eine bedeutende Rolle 
spielen. Die Feststellung dieser Bewegung und dér auf ihren Spuren 
entstandenen Veránderungen geschah náralich bisher ira allgeraeinen 
durch die periodisch durchgeführte, quantitative Vergleichung dér 
Gesellschaftsstrukturen aufgrund dér materiellen Schichtung oder 
dér gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Die Veranderung dér so 
verglichenen Strukturen kann aber nicht nur quantitativ sein. Die 
tatsáchliche Bewegung, die aus solchen Veránderungen entsteht, in 
denen sich die Personen und Familien in dér Struktur nicht wieder- 
spiegeln, ist im allgeraeinen viel gröíier. Die erfolgreiche Unter- 
suchung dieser Bewegung, die z.B. über den Verfall, die Erhöhung, 
die Migration dér einzelnen gesellschaftlichen Klassen, Schichten, 
Gruppén ein viel konkreteres Bild geben kann als es das bisherige 
war, beansprucht auch eine Erforschung dér persönlichen Verbindun- 
gen, die innerhalb des zum Studiura ausgewáhlten Musters die genea- 
logischen, an gewissen Stellen sogar auch die biographischen Metho- 
den anwendet. Dér Verfasser unterstreicht die Ausgezeichneten 
Möglichkeiten dér ortsgeschichtlichen Forschungen für die Anwendung 
dieser Methoden und betont die Bedeutung dér so erreichbaren 
Ergebnisse nicht nur im Rahmen dér örtlichen und regionalen Gesell
schaf tsgeschichte , sondern auch für die Forschung in bezug auf das 
oanze Land.

t



KORREFERÁTUMOK

Záborszky Mikiás :
Egy suri parasztcsalád útla a XVIII. század végén és a XXX. azázad
eleién

Sur a bakonyi erdők közepén nagy uradalmak közt feküdt. Job
bágyai 1488-ban mindössze három forint adót fizettek. A XVI. szá
zadban elnéptelenedett, nemcsak a törők veszedelem miatt, a kör
nyező nagybirtokok is elvették életlehetőségeit. Az 1536. évi adó- 
összeirás teljesen pusztának nevezi, a későbbi összeírások meg sem 
említik.

A török háború elmúltával, 1761-ben Zichy Imre és János tele
pitett ide uj lakókat. A húsz telepes család szlovák nemzetiségű 
és evangélikus. A fejlődés eleinte lassú ütemű volt, 1740-ben még 
csak 19 jobbágyot irtak itt össze, 8 egész 3/4 háztalan zsellért 
találtak itt. Í828-ban a jobbágyok száma 86, a zselléreké 139, a 
háztalanoké 57, lélekszáma 1546. Természetesen a XVIII. század má
sodik felében mások is települtek ide, szlovákok is, de magyarok 
is, úgy, hogy 1863-ban a helységnévtár már vegyesen, magyar és szlo
vák lakosságúnak irja. 1950-ig Veszprém megyéhez, azóta Komárom me
gye komáromi járááához tartozik. /I/ Egyetlen, ma is élő család,
XVIII. század végi és XIX. század elejei sorsát próbálom bemutatni 
ebben a rohamosan fejlődő faluban. Nem biztos, hogy adataink széle
sebb következtetésre is alkalmasak, de a család elterjedése és va
gyoni viszonyainak alakulása néhány problémát vet fel, esetleg ú- 
jabb szempontokat ad a XIX. század első felében oly sokat emlege
tett " elzselléresedés " magyarázatára. Régebbi történetírásunk 
egyszerűen elszegényesedést látott benne, a nagybirtok majorságá
nak kiterjesztése, a parasztságnak a földtől való megfosztását e- 
redményezte.

Sándor Pál igen szellemesen bizonyította, hogy a zsellér sors, 
főleg az irtásföldek művelése következtében, nem mindig Jelentett 
vagyonilag gyengébb helyzetet, mint a telkes jobbágyság, viszont a 
zsellér státusa mentesülést Jelenthetett a majorsági gazdálkodás 
kiterjesztése kapcsán fokozódó robotkövetelmények alól. /2/

Adalékaim talán ehhez a kérdéshez szolgáltatnak szempontokat.
A suri Sógorka családot kivánom bemutatni, mely az első telepesek 
közül yalók és máig is élnek a faluban.

A családot először 1748-ban említik az anyakönyvek /: György, 
mint keresztszülő szerepel. :/.

Forrásaim elég szerény körből valók. A családi kapcsolatokat 
az 1747-óta vezetett suri evangélikus anyakönyvből meritem. /3/
Az anyakönyvvezetés azonban 1800-lg nem hibátlan. Néha évekig nem 
teljesítettek bejegyzést, még keresztelésekről sem. Ezért néhány 
embert nem tudok elhelyezni a családfán. Nem tudom kinek ki a test
vére. Pl. : az 1768. évi úrbéri tabellán két Sógorka György is sze-



- 148 -

repel, az anyakönyvben azonban csak egy, akinek felesége Tollár le
ány. Nem tudjuk, hogy 6 a másik György fia, apja, vagy testvérének 
gyermeke. Ugyancsak van egy Sógorka András, aki 1784. körül háza
sodott és 1802-ben halt meg, de a születési anyakönyvi bejegyzése 
hiányzik, igy nem tudjuk melyik Sógorka ósnek a gyermeke.

A család vagyoni helyzetét az 1768. évi úrbéri tabella, /4/ 
az 1828. évi országos összeírás, /5/ egy 1841. évi úrbéri összeí
rás /6/ és az 1856. évi kataszteri ivek /7/ alapján próbálom vázol
ni, nert az évenként felvett dicális összeírások Veszprémben nem 
maradtak fenn. így egész generáció vagyoni helyzete homályban marad, 
és különösen a vagyoni helyzet lassanként! átalakulását nem tudom 
követni.

így is elég széles kört kell áttekinteni, mert némelyiknek 4, 
vagy 5 gyermeke is felnőtt és megházasodott, csak kivételesen akad 
olyan, aki gyermektelenül halt meg, vagy csupán egy gyermeket ha
gyott. A két elsőnek megismert Sógorka nevét az anyakönyv eleinte 
" Sógorka aliás Sevcsik’-nek irja. Valószínűnek látszik, hogy az 
utóbbi volt az eredeti nevük, a Sógorka név alkalmasint már Suron 
egy családi kapcsolat révén ragadt rájuk. Később azonban ők maguk 
is, leszármazóik is kizárólag ezt a nevet használják. A két első
nek megismert Sógorka - valószínűleg testvérek, de nem biztos - a 
legvagyonosabb lakosok közé tartozik. Az úrbéri tabella szerint 
mindkettőnek 7/8 telke volt, aminél nagyobb nem is volt akkor a fa
luban. Az anyakönyvben többször ex primobius-t Írnak a nevük mel
lé, György halálakor, 1890-ben még azt is oda Írják " primus et 
praeces eclesiae nostrae ", azaz egyházközségi vezető ember volt. 
1770-es években mindkettő éveken át volt esküdt, egy-egy évig tör- 
vénybiró, György még bírói tisztséget is viselt, /8/ tehát a falu 
legtekintélyesebb emberei voltak.

I. István, I. György és II. György családi kapcsolatait nem is
merjük . tehát biztosan.

I. István az urbárium szerint 7/8 telkes gazda volt, valószí
nűleg csak egy fia élt meg felnőttkort, ez szintén István / :II.:/, 
akiről csak annyit tudunk, hogy 1762-ben nőül veszi Kotulács Dudit 
csernyei leányt, aki feltehetőleg csernyei féltelkes gazda leánya.
/ : Erre abból következtethetünk, hogy az asszony az anyakönyv sze
rint csernyei leány, Csernyén viszont az urbárium szerint csak egy 
Kotulács család él, amelyik fél telekkel rendelkezik. :/ II. Ist
vánnak is csak egy gyermeke nőtt fel, Erzsébet, aki viszont Horgas 
Ádánhoz, nagyapja I. István szolgájához ment nőül. Erzsébetnek me
gint csak egy leány gyermeke nőtt fel, Dudit, aki Matyeák István
hoz ment nőül. / : Matyeák István, akárcsak apósa, gazdag paraszt
nak, Kollár Dánosnak szolgája. : / Matyeák Istvánék gyermeke, István, 
csak 1830-ban nősült. / s Lehet, hogy ez a Kollár Dános azonos II. 
György nászával. :/

Az 1828-as összeírásban két Matyeák István szerepel. Az idő
sebb vagyontalan zsellér, az ifjabb viszont módos gazda, féltelkes 
jobbágy nagy állatállománnyal / : két ökör, egy tehén, két ló, két 
sertés : /. 1840-ben is szerepel egy Matyeák István, fél jobbágy- 
talek birtokosaként. Hogy e két István közűi melyik H. Ádára veje, 
nem bizonyítható. Ennek az Istvánnak apja csernyei és Dános, fia 
pedig csak 1830-ban nősül, igy nem valószínű, hogy külön gazdálko
dott volna.
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Ezen a vonalon két tényt figyelhetünk meg : az egyik a család 
állandó csernyei kapcsolata, hisz IX. István és Horgas Ádám leánya, 
Judit is egyaránt Csernyéről házasodtak. A má3ik az, hogy Erzsébet 
és leánya1 egyaránt szolgához, tehát társadalmilag a legalacsonyab
ban álló személyhez ment nőül. Jóllehet módos gazdák örökösei vol
tak.

Sógorka András neve először 1784-ben tűnt fel, mikor gyermeke 
született. Születésének idejére / : 1750. s / csak a halálakor fel
tüntetett életkorból következtethetek. így feleségéről - Nagy Sárá
ról - is csak annyit tudhatunk, hogy sem Surról, sem Csernyéről 
nem származhat, mert a - különben országosan elterjedt - Nagy csa
ládnév a két község lakói közt nem fordul elő. Hogy esetleg I. Ist
ván gyermeke volt, arra csak azért gondolhatunk, mert gyermekének, 
Ádámnak, fél jobbágytelke volt, amit ha a Matyeák vagyonnal össze
adunk, az összesen kb. I. István egykori telkének felel meg. / : 
György utódainak kezén, mint látni fogjuk, sokkal nagyobb vagyon 
halmozódott fel, mint amennyi vagyona ősüknek volt : /. András fia
- Ádán - féltelkes jobbágy, feltűnően nagy beltelekkel rendelkezik. 
Felesége - Magyar Kata - a jelek szerint zsellérleány / : egyik 
nagyapja - Magyar János - 1758-ban zsellér, a másik - Juhász János- 
más faluból származik :/. Feltűnő, hogy Ádám leányai közül, akik 
már 1330-után kötnek házasságot, három is / : Katalin, Erzsébet, 
Júlia : / jómódú gazdához megy nőül és csak Judit / : a harmadik, 
születési sorrendben : / megy zsellérhez.

II. Györgynek bizonyíthatóan öt gyermeke nőtt fel. Bár ő, a fa
lu talán legtekintélyesebb gazdája volt, gyermekei közül csak a leg
idősebb, Ferenc köt hozzá hasonló társadalmi helyzetűvel házassá
got. / : Kollár, az urbárium szerint bognár, Dorottya apja hasonló
an gazdag paraszt, mint Sógorka György és István. :/ Ferenc máso
dik feleségéről Panderáth Zsuzsáról semmit sem tudunk. II. György 
többi gyermekei közül János első feleségének nevét nem ismerjük, 
második feleségének neve Szvitek Anna zsellérleány, legfiatalabb 
fia III. István pedig az iskolamester leányát veszi el. De, hogy az 
iskolamester szerény jövedelmű és rendszerint teljesen vagyontalan 
ember volt, az abból is látszik, hogy István özvegye később egy 
zsellérhez, Radocha Jánoshoz megy nőül. II. György két leánya pedig 
egyaránt zsellért választ férjének. /: Az is feltűnő, hogy az öt 
gyermek közül csak egy választ suri házastársat - Ferenc. Éva, Er
zsébet, János bizonyithatóan esernyőivel köt házasságot. István fe
lesége pedig nem tudjuk, honnan származik. / s Apjának, az iskola- 
mesternek származási helye ismeretlen. :/

Jánosnak három fia nőtt fel. György /: III. :/, János /: II.:/ 
és Pál. /^Három közül csak a másodszülött - János - féltelkes gazda, 
felesége is módos gazdalány, apósa - Báles György - 1828-ban egész- 
telkes jobbágy. János 1828-ban szép állatállománnyal is rendelke
zik / : két ökör, egy tehén, két ló :/. Az első fiú, György két
szer nősül. Az első felesége Sztano Katalin biztosan zsellérleány 
/ s nagyapja - Sztano György - már 1775-ban zsellér :/, második fe
leségéről - Magyar Éváról - nem tudunk semmit, de nyilvánvalóan i- 
degen faluból Jött.

Az 1828-as összeírásban szerepel ugyan egy Sógorka György, aki 
egésztelkes jobbágy. Valószínűleg itt elírással van dolgunk, hisz 
1840-ben III. György zsellérként szerepel és egyetlen fia Csatáron 
béres, három leánya közül is csak egy lesz gazda felesége.
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II. Oános harmadik fia Pál, teljesen vagyontalan zsellér, 
szücsmester, aki azonban egy segédet is tart, ami azt mutatja,hogy 
Jó jövedelmű iparos, aki megél pusztán az iparból is. Első felesé
ge is mesterenber özvegye,

II. György legfiatalabb fia - III. István - tizenegy gyermeke 
közül csak három fiú nőtt fel. A legidősebb - a család legvagyono
sabb tagja - Mihály egésztelkes jobbágy, 1823-ban szolgát is tart, 
rendkívül nagy állatállománnyal rendelkezik / : két ökre, egy bor
ja, két lova, tizenhárom juha és egy sertése van :/, ami arra utal, 
hogy a falunak talán legmódosabb gazdája. Felesége is módos gazda 
leánya, Báles Györgyé / s akinek másik leánya Sógorka II. Ciános fe
lesége :/. Öccse IV. István, bár 1824-ben nősült, 1828-ban nem sze
repel az összeirásban, és ebben az időben az anyakönyv zsellérnek 
tünteti fel. Esetleg György öccsével, aki ekkor még nőtlen, együtt 
laktak bátyjuknál, de valószinübb, hogy anyósánál / : Varga György- 
nénél :/, aki féltelkes jobbágy. Az, hogy 1840-ben ő is féltelkes 
gazda, valószinüvé teszi, hogy a félteiket anyósától örökölte. III. 
István legfiatalabb fia - IV. György - teljesen vagyontalan zsel
lérként szerepel.

A II. György ág vagyona eredetileg 7/8-ad jobbágytelek volt. 
1840-ben viszont utódai kezén már két jobbágytelek van. Suron a 
legkisebb jobbágybirtok 3/8-ad, amit már nem osztottak tovább, ezért 
a család számos tagja zsellérsorba jut. II. Györgynek 1840-ben hat 
felnőtt fiú utódja él. Ezek közül három gazda és három zsellér. Ha 
a leszármazási táblázatot vizsgáljuk, néhány érdekes következtetést 
levonhatunk,

Következtetések

A család első és második nemzedéke túlnyomó részben idegen fa
luból nősül, főleg Csernyéről. / ; Bakonycsernye : / Az első két 
nemzedék kilenc tagja közül csak egy nősült a falun belül. :/

A második, harmadik nemzedékben viszont már uralkodó a falun 
belüli társkeresés és csak elvétve fordul elő kivülről hozott há
zastárs. Az idegen falvakból történő társkeresés legfőbb oka az le
hetett, hogy az egyház tiltotta a rokonokkal való házasságot és a- 
lacsony lélekszámú faluban / : főleg az evangélikusok közt : / Jó
formán mindenki rokon lehetett, 1800 után viszont a falu lélekszáma 
megnőtt és már bőven találtak a falun belül is nem rokont. Annak, 
hogy elsősorban Csernyén kerestek párt maguknak, az oka egész vilá
gos s a falu határos Surral, lakói szintén szlovákok és evangéliku
sok, ós ugyanabba az uradalomba is tartoztak.

Ugyancsak az egyház befolyásának tulajdonítható, hogy a házas
társat majdnem mindig az evangélikusok közül választják / : kivéte
lesen reformátust : /.

Nagyobb probléma a jobbágytelek öröklésének kérdése. Az I. Ist
ván ágnál ez egyszerű. Amennyiben András is I. István gyermeke, a 
jobbágytelket kettéosztották; felét II. István örökölte és fiuörö- 
kös hiányában annak leánya, majd unokája örökölte. A feltűnő csak 
az, hogy sem II. István leánya - Erzsébet, - sem ennek leánya - Hor
gas Oudit - nem próbálja vagyonos személlyel való házassággal növel
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ni birtokát, hanem mindkettő cselédhez megy feleségül, akik pedig 
a paraszti ranglétra legalján éltek. Persze a házassággal telkes 
jobbággyá váltak. A vagyon másik felét viszont Ádám, és később en
nek fia örökölte.

A " II. György " vagyon öröklése bonyolultabb. Érdekes, hogy 
ez a vagyon a harmadik nemzedékben kétszeresre nőtt / : feltehető
leg leányági örökösödésekkel : /. Még feltűnőbb az, hogy a harma
dik generáció legidősebb tagja - XXX. György - és legfiatalabb 
tagja - XV. György - egyaránt vagyontalanok. Világoean látszik, 
hogy a földesur nem engedte a félteiket megosztani. Erre módja 
volt Mária Terézia urbáriumának értelmében is, igy ez számára elő
nyös volt, mert könnyebb volt a nagy robot-szolgálatra kötelezet
tektől a robotot behajtani. így a több fiút felnevelő féltelkes 
jobbágynak csak egyik fia maradt jobbágy, a többi zsellérsorba 
került, ée azt, hogy ki örökli a fél jobbágytelket, vagy a földes
ur, vagy az örökhagyó / : apa : / határozhatta meg, minden külön 
megkötöttség nélkül.

Legérdekesebb azonban az, hogy a XVIXX. században a párvá
lasztásban nem látni semmi társadalmi tendenciát. Ezt láttuk a va
gyonos Sógorka György, II. György gyermekeinél, az ugyancsak va
gyonos I. István unokájánál. A XXX. században házasságot kötő har
madik és negyedik nemzedékben már kivehető arra irányuló tendencia, 
hogy a vagyonosak és szegényebb ágak alakuljanak ki. /: Pl. : a 
gazdag Ádám, vagy a szegény III. György esetében. :/ Ezt a tényt 
többféleképpen lehetne magyarázni, részletesebb vizsgálatra szorul. 
Egyik lehetőség a Sándor Pál által megfigyelt tény, amire a legu
tóbb XVII. századi körmendi kutatásaiban Szentmihályi Imre is ta
lált adatokat, hogy 1828-ban a suri zsellérek nemcsak, hogy föld
del nem rendelkeztek, de állatállományokat is rendszerint semmi, 
vagy legfeljebb egy sertés jelentette. A másik felmerülő magyará
zat, hogy Werbőczinek a jobbágyok öröklésére vonatkozó szabályait, 
melyek fiuk és leányok között egyenlő öröklést irtak elő, nem kö
vették, Nemcsak a telek, - melynek sorsa, megoszthatóság a földes- 
urtól függött, - maradt rendszerint egy kézben, de a telek megmű
veléséhez szükséges gazdasági felszerelés / : állat, szerszám, é- 
pület : / is a fiuk kezében maradt, különben nem tudta volna tel
két megművelni. Mint Tárkány Szűcs Ernő s Vásárhelyi Testamentumok
c. könyvéből tudjuk, az Alföldön nem volt szokás iíyen megkülönböz
tetés fiuk és leányok között; voltak azonban a vagyon egy kézben 
megőrizni kívánó és a gyakorlatban is érvényesülő törekvések az Es
terházyak kismartoni uradalmában.

Kutatásaim eddigi eredménye csak problémákat vet fel, további 
bizonyítás céljából szükséges néhány más család leszármazási és va
gyoni vizsgálata is.

Jegyzetek

/!/ Veszprém megye helytörténeti lexikona. Szerk. Xla Bálint- Kova- 
cslcs Oózsef. Bp. Akad. Kiadó 1964. 356-7. old.

/2/ Sándor Pál : UJabb adatok a paraszti földbirtoklés kérdéséhez a 
XXX. században. Történelmi Szemle 1961* 2.sz.
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/3/ Az alábbiakban természetesen nem hivatkozom minden esetben az 
anyakönyvi bejegyzés tételszámára, de a csatolt származási 
táblázatban feltüntetem a születés, halál, házasság idejét, 
ha a születés / keresztelés /, nincs benne a suri ág.ev. anya
könyvben, az évszám mellé k. betűt / : körül :/ teszek, ha 
csak a halálesetet találtam meg, elé keresztet teszek, a házas
ságkötést hg. betűkkel jelzem. Az évszámok alapján a bejegyzést 
könnyű az anyakönyvben megtalálni.

/4/ OL.(C. 59. Helytartótanácsi levéltár, Departamentum urbariale. 
Úrbéri tabellák gyűjteménye. Veszprém megye, Sur.-

/5/ OL. N. 26. Recnicoláris levéltár, 1828-as összeírás. Veszprém 
negye.Sur,

/6/ Veszprém megyei Levéltár VII./1/b. Úrbéri törvényszéki iratok,
fif O.L. Térképtár. Kataszteri térképek. Sur. Veszprém megye.

A 4-7. jegyzetekből meritettekre sem hivatkozom esetenként, csak 
utalok arra, hogy az Úrbéri tabellákból vettem, vagy egyszerűen 
az évszámra hivatkozom.

/8/ Veszprém negyei Levéltár. 1/g/bb. Úrbéri különféle irományok.
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Miklós ZÁBORSZKY :
Per I7eg einer Bauernfamilie in Sur an Ende des 18. und am Anfanq 
des 19. Jahrhunderts

In das Dorf Sur inmitten des Bakonygebirges wurden 1716 evan- 
gelische Slowaken eingesiedelt. Die Siedlung, die anfangs nur aus 
zwanzig Familien bestand, entwickelte sich zuerst langsam, vöm En
de des Jahrhunderts an aber sehr schnell. Im Oahre 1828. wohnten 
hier 1564 Menschen. Wahrscheinlich zu den ersten Ansiedlern gehör- 
te die Familie Sógorka, eigentlich Sevcsik genannt, deren IVeg dér 
Verfasser aufgrund dér von 1747 geführten evangelischen Matrikel, 
dér Frondiensttabelle, dér Landesregistrierung von 1328 und dér 
Frondienstregistrierung von 1841 zu verfolgen versucht. Im Oahre 
1767 wurden nur zwei Familienmitglieder erwáhnt, beide gehörten 
zu den Wohlhabendsten, in Oahre 1841 waren aber drei von den sechs 
erwachsenen Mannern schon reiche Bauern, drei andere nur Hausler 
oder eben Gutsarbeiter. Sie heirateten nur protestantische Madchen, 
möglichst evangelische, seltener reformierte; anfangs beinahe immer 
solche, die nicht aus demselben Dorf stammten, nach 1800 aber immer 
öfter Madchen aus dem eigenen Dorf. Die ausgewáhlten Madchen waren 
in dér Regei Slowenen, aber nicht selten auch Ungarn. In 18. Oahr- 
hundert wurde das Vermögen des Ehepartners nicht in Betracht 
gezogen, die begüterten Bauern heirateten oft Töchter von Háuslern, 
die Madchen ab und zu Gutsarbeiterjungen. Ab 1820 vvaren die Bauern 
bestrebt, eine Frau von etwa gleicher materieller Lage zu finden.
Das Gut wurde nicht zerstückelt, zahlreiche Familienmitglieder 
waren aber ganz verarmt. Dér Grund dafür liegt wahrscheinlich darin, 
da£ dér Grundbesitzer nicht einverstanden war, das halbe oder 3/8 
Grundstück weiter zu zerteilen.

i

I



Lőbl Árpád ;
A Pleitz-család kiadói tevékenysége

A bánáti társadalomtudomány és történelmi tudományok kibonta
kozásának objektiv és szubjektív feltételei támogatták egymást. Ob
jektív : a roppant kuszáit társadalmi és nemzetiségi szerkezet és 
harci helyzet, amely - a magyar polgári-dzsentri uralkodó osztály 
részére - a hatalmas társadalmi és nemzeti ellentmondások és ellen
tétek, ki-kirobbanó harcok leszerelésére és a felülről irányított 
intézményes terroronkivül más, szelidebb, megnyerőbb és leszerelőbb 
eszközök alkalmazását is megkívánta - a forradalom megelőzésére - 
esetleges reformok, engedmények formájában. Ezek a reformok, enged
mények azonban a helyzet tudományos megismerését, felvételezését 
feltételezték; tudni kellett volna : hová kell ütni a kalapáccsal, 
milyen reformokat kell hozni ; azaz tanulmányozni kellett a társa
dalmi és nemzeti szerkezetet, komoly tudományt kellett kifejleszte
ni a helyi viszonyok tanulmányozására.

A szubjektív feltételek közé tartozott egy tudós, helyzetelem
ző csoport jelenléte, amely ezt a követelményt megérti, magáévá te
szi és egy-két olyan kíadóház, amely megteremti az eszközöket a tu
domány kifejlesztésére, esetleg irányítani is tudja a tudományos 
tevékenységet.

Két ilyen tudós csoport is adódott az 19l8 előtti Bánátban s 
közülük az egyik egy kiadóház, Pleitz Fe’-. Pálék körül csoportosult, 
azaz Pleitzék voltak azok, akik ezt a csoportot egybepántolták-ka- 
lapálták, bevonva a csoport egyeseit kiadótevékenységük hálózatába, 
amelyen kivül a néhány egyén nem is válhatott volna csoporttá.

Ha Bácskában a zombori-szabadkai Bittermannok a lapokon kivül 
inkább szépirodalmat, itt-ott egy-egy politikai elméletet nyújtó 
könyvet adtak a közönség kezébe -: a nagybecskereki / Zrenjanin / 
Pleitz Fér. Pál-Brájjer könyv- és hírlapkiadó vállalat, különösen 
araikor Szabó Ferenc is csatlakozott hozzájuk, mint a vállalat fő- 
szerkesztője és irója is egyúttal - a kis szépirodalom és politikai 
irodalmon kivül főleg a társadalomtudományt is nyújtó történelmet 
iktatta be kiadói tervébe. Ez a kiadói csoport : Pleitz / apa és 
fiú / -Mayer-Bráljer, majd Somfai Oános, Szentkláray 3enő-Szabó 
Ferenc-teremtette meg mind az írógárdát mind azt a nagyszabású 
könyvsorozatot, amely vagy 80 lexikon-formátumú kötettel is gazda
gította, - egyebeken kivül - a kis Becskereken Európa, a Balkán és 
Magyarország történetének, majd a földrajznak és néprajznak irodal
mát is, éspedig azon a tájon, ahol otthon voltak : Bárány Ágoston, 
Szentkláray. Őrthval. Pesthy, Bőhm, Schwicker, Milleker és mások 
a történelem berkeiben, a hatalmas tudásu Czirbusz vagy Juqa. Poz
nan , Moldovan / Moldoveanu / s mások a földrajz és néprajz terén, 
akiket persze nem is sikerült mind bevonni a Pleitz-csoportba, a 
kiadó-ház köré, mert már akkor más vizeken, új vizeken hajóztak.

Pleitz Fér.Pál 1847-ben nyerte el V. Ferdinándtól a nyomdaen
gedélyről Becskerekere szóló okmányt, amelyet Apponyi György ellen- 
jegyzett és már akkor csatlakozott hozzá az északról Becskerekre 
helyezett debreceni Bárány Ágoston, megyei tisztségviselő, aki el
ső történelmi könyvét / Torontál vármegye hajdana /, becskereki ku-
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tatások után, még Pesten adta ki 1845-ben, hogy második, hasonló 
könyvét azután már Becskereken Pleitznál jelentesse meg / Temes vár
megye emléke ciraen / a hires-neves 1848-as esztendőben, megjelölve 
ezzel a célt és irányt szabva az induló becskereki kiadóház tevé
kenységének a történelmi sikon, és magyar nyelven, aminthogy ez még 
nem volt lehetséges 1847-ben, de természetes volt 1848-ban I

1848-49 után persze még a Bach-korszak következett, araikor e- 
lőször a német Grossbecskereker Wochenblatt című lapot indította 
meg a Pleitz Fér. Pál-cég, hogy csak 1867 után kövesse ezt, ugyan
csak Pleitz kiadásában, a magyarnyelvű Torontáli,.a vármegye félhiva
talos lapja. De nem zárkózott el a kiadó a vármegye szerbjei elől 
sem, és a Wochenblatt szerb-magyar együttműködésre és barátságra 
valló, hogy erre felhívó hirdetéseket, hirdetményeket és cikkeket 
is közölt. Pleitzék megindultak a nemzeti kérdés megoldása felé ve
zető úton : 1872 óta a magyarság köré igyekezve csoportosítani, tö- 
möriteni a megye főbb nemzeteit, - ekkor még a polgári sikon igye
kezve megoldani a nemzeti kérdést a magyarság szupremáciája alatt, 
ami akkor még lehetségesnek ígérkezett. A családba bevonult akkori
ban, egyelőre mint üzemvezető és üzletvezető Mayer Rezső is / aki 
a további nemzedékben már Mara Oenőként fogja átvenni a vezető sze
repet a családban / és a Pleitz-unoka férje Brájjer Lajos = az el
ső német Ady-fordító és ismert iró, hogy később az újságíró Toron
tó 1-szerkesztő Kelemen Dános vezesse a céget Mara Sárával, a térj, 
Mara Denő hirtelen tragikus halála után.

Maráék-Brájjerék-Kelemenék a szerkesztői tevékenységben is 
résztvettek, a szerkesztői polcon azután más, általában ismert ne
vek is szerepeltek, akik mint írók is ismertté tették nevüket és 
fellendítették a lapnak és vállalatnak nívóját. Bárány Ágoston ko
rai halála után - aki mint a kérész, megteremtette könyveit ós meg
halt, - a nagy történetíró / újra történelemkutató !/ Szentkláray 
Denő, az éppen megalakult Bánáti Történelmi Társulat titkára /1872/, 
aki bunyevác létére szerb történelmi berkekben is ismert volt és 
kutatott és irt szerbül is, majd a bohém Lauka Gusztáv, aki Petőfi 
barátjából Ferenc CJózsef lovagjává lett és a dinasztiához irt már 
ekkoriban verseket, majd Somfai János, a jónevü regényíró, aki e- 
rős-nagy léptekkel közeledett / mint a Stromfeld-család tagja / a 
szocializmus felé, de még megmaradt a megye lapjának, a Torontóinak 
is az élén, és a magyarositó Torontáli Közművelődési Egylet üqyve- 
zető titkárának is. Kevert csoport volt ez : nagyon a németből jött 
Pleitz, Mayer, Brájjer mellett, de ez talán éppen igy felelt meg az 
akkori polgári-dzsentris, osztályharcos-nemzeti harcos Torontálnak!

A kevert, bonyolult, kuszáit osztály- és nemzeti szerkezetű 
Bánátnak talán éppen ilyen kiadóvállalatra volt szüksége a magyar 
szupremácia nemzeti és osztályharc leszerelő törekvéseinek idején. 
Ez tudta megteremteni a közönséget, azt a közönséget, amely nemcsak 
telt színháztermeket, hangverseny-termeket, hanem könyvvásárló kö
zönséget is eredményezett ! Mert a szerkesztők, kiadók mellé-közön- 
ségre is szükség volt. Itt volt persze a Közművelődési Egylet és a 
Bánáti Történelmi Társulat is, de ezek egyeseket, kivezényelt ve- 
zetőket, nem pedig közönséget jelentettek I De a számos hirdetés, 
a lapok ás a megyei - községi kapcsolatok is arra voltak hivatva, 
hogy megteremtsék egyrészt a kellő tőkét, másrészt a kellő közön
séget .
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A legnagyobb vonzóerőt : tőke és közönség-teremtő erőt azu
tán : a bohém Lauka Gusztáv, a harcos iró Somfai Dános, végül, de 
nem utolsósorban Szabó Ferenc, az apátplébános gyakorolta. De ne 
feledjük, hogy Bárány Ágoston már 1848-ban a történelmi irodalom 
mellett döntött s ha az unoka, a kiadó Brájjer Lajos maga inkább 
szópiróvá és'forditóvá vált is, ott állott mellette a történész 
és pap, Szabó Ferenc, aki Bárány mellett arra a hagyományra is é- 
pitett, amelyet a régi időkben Fényes Elek is kezdett már kiépíte
ni és kifejezni,

Pleitz hirdetésekkel, megyei és községi kapcsolatok kiépítésé
vel gyűjtött tőkét és közönséget. Szabó Ferenc az apátplébános-tör- 
ténész - emlékezve svájci kolostori élményeire és az ott befolyó 
mí3e-intenció pénzekre - igyekezett ezt a rendszert idehaza is meg
honosítani és a könyvkiadás megteremtése számára kiaknázni. Feljebb
valójával, Glattfelder Gyulával, a Csanádi megyés püspökkel lépett 
hát érintkezésbe, meg a Csanád-eqyházroeqyei temesvári nyomdával s 
most már, noha a kiadványok száma egyre növekedett, sót azok pél- 
dányszána is, a becskereki Pleitz-nyomda - a temesvári egyháznegyei 
nyomdával egyetemben - így is győzte. Azért igyekeztek megmaradni a 
haladó polgári vonalon : ezt bizonyítja az a tény is, hogy Stassik 
hamarosan Rousseau Társadalmi szerződését, éppen Pleitz számára fog
ja magyarra fordítani T

Mégis, az egyházi anyagi alap és nyomda, az egyházi irányítás, 
beleágyazva a polgári mederbe az osztályharcot és nemzetiségi har
cot leszerelni igyekvő síkon - bizonyos keresztény szocialista izt 
is adott ennek az engedményes, leszerelő politikának, ami különösen 
a történelmi könyvekben / VVeiss. Holzwarth stb / vagy a román Mol- 
dovan / Moldoveanu / könyvében jelentkezett, aki a románságról ma
gyar nyelven és magyar irányzatossággal irt. Ugyanezt mondhatnók a 
Szabó Ferenc féle európai történelemről a francia forradalomtól 
1885-ig, vagy a világtörténelembe illesztett magyarországi történel
mi fejezetekről, szintén az ő tollából és az ő szerkesztésében. De 
a szerb-magyar barátságot is, nem csupán a VYochenblatt-ban, Toron- 
tál-ban hirdették meg Pleitzék, hanem a Balkán-rói sziló számos 
történelmi müvükben is, mint pl. Thim József szerb történelmében 
1848-ig, de Laza Kostic könyveiben vagy a áchwícker írásaiban is.
És ne feledjük a horvát Nedié, azaz a magyar Szentkláray Jenő is 
kutatott a szerb történelemben, mint az újvidéki Maticq srpska és 
belgrádi Nacno DruStvo / Tudós társaság / tagja, - Szentkíaray-Ne- 
dic különben magyar nyelven is foglalkozott a szerbek és románok 
történetével, s meg kell mondani, hogy habár politikai füzeteiben, 
beszédeiben magyar úri soviniszta volt, tudományos müveiben mindig 
igyekezett a történelmi - tudományos igazság oldalán, a tárgyila
gosság és magyar-szerb barátság oldalán maradni ! Már pedig Szent
kláray egy időben szintén a Pleitz ház szerkesztője is egyúttal és 
szerbül csakúgy beszél mint magyarul, németül vagy csehül !

Ez az irány vezetett a Történelmi Nép- és Földrajzi Könyvtár 
hatalmas köteteihez, amelyek főleg Európa és a világ történelmével, 
a Balkán és Magyarország történelmével foglalkoznak s amelyek kö
zött a V/eiss-féle Világtörténelem 22 lexikon-formátumú kötete is 
szerepei, na valamikor iÖ47-48-ban még a kis Bárány-könyvvel és a 
Prielie Kornélia becskereki fellépését meghirdető szinlappal kezdte 
is a család a nyomdai működést. Azután különösen Szabó Ferenc és a 
Pleitzék-apa és fiú-halála után / 1905 / és 1918 után hanyatlás áll 
be a cég életében. Ekkor a ház érintett kapcsolatai is megszűnnek 
és a könyvkiadás egyre gyérül, már 1918-1941 között, amikor egy i-
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délig még az unoka, Brájjer Lajos viszi tovább a stafétabotot, hogy 
azLután elköltözzék Rijékába-Fiumébe és Maráék-Kelemenék vezetik még 
eg'jy ideig - esetleg Glóbus néven is - a vállalatot. Ma mint szocia
lista önigazgatésú üzem, B'uducnost-Jövő néven, újra felvirágzik és 
ujfra ad ki tudományos történelmi müveket is.

Egyes kérdésekben megmaradtak a Pleitzék lerakta útvonalon a 
Gliobus idején is, igy lapjuk a Torontál vagy Híradó továbbra is bő- 
vein foglalkozik a munkásmozgalom eseményeivel, a lehetőség szerint 
igqyekezve megmaradni a tárgyilagosság polgári sikján. A gazdag könyv
kiadás vetése-aratása azonban már elmaradt. Megmaradnak a megszabta 
maagyar-szerb barátság vonalán. Ennek, 1918 után, természetesen meg- 
váíltozott mind iránya mind jelentősége.

Megváltoztak az idők s velük a kiadói tevékenység is : kiadói 
teavékenységre egyre kevesebb jutott, egészen az önigazgatású szocia- 
liizmusig, amikor uj lendületet kapott ilyirányú foglalatossága is.

Mégis meg kell mondani azt is, hogy már a Pleltz-i időben sem 
Scomfai dános, a szerkesztő és kulturtitkár, az egyedüli, aki a To
rpantál és a kulturális évkönyvek szerkesztését össze tudja egyez
tetni komoly társadalmi regényeinek eszmemenetével, az osztályharc- 
r<íól tárgyilagosan irva, sőt talán némileg a munkásosztály általános 
eimberi vonalára is állva, legalább is arra felé esengve / Két világ. 
Fcorradalom az 1900-as években /. Mert a jobboldalon álló Pleitzék- 
örrájjerek nemcsak Szabót, de Somfait is vállalják ! Aminthogy tör
ténelmi müveikben is egyrészt a Balkán nemzeteivel foglalkoznak leg- 
tcöbbet, igyekezve őket megnyerni, de ugyanakkor a társadalmi igaz-' 
sságra s az osztályharc nagy történelmi-társadalmi igazságára is rá- 
rcátapintanak, természetesen keresztény-szocialista-közelben és a 
pcolgári igazság sikjára igyekezve irányitani a munkásságot ! Akár- 
hcogy is, felismerték az osztályharcot és az anyagi világ és gazda- 
ssági érdek hatását a társadalmi folyamatokra ! És ez nem kevés !

Hogy ez ellentmondásosság ? Bizonyára az. De mi mást is lehet
nie elvárni, rai többet lehetne elvárni attól, akit a polgári-egyházi 
érrdek másfelé vonz és vezet, nem pedig a tudományos igazság felé ? 
iV.á-rádöbben mégis a becsületes igazság-keresésére ! Valahogy úgy ál
ltunk ezzel az ellentmondásosággal mint a Balsac-éval vagy a Tolsto- 
j réval, amit a marxizmus klasszikusai már oly régen felismertek. A- 
bármerre vonzotta volna Pleitzéket szivük - a társadalmi igazság 
-.sagához vonzotta őket !

És vájjon megláthatott-e többet a társadalmi igazságból az, a- 
k:it nevelés és pozició a maga sikjára helyezett, akit kora és a még 
ailig felfedezett levéltári szűkös anyag is korlátozott s mint egyén 
i;.s kor- és osztálykötött és akik akkor működtek, amikor a polgári 
kiriticizmus és pozitivizmus maga is jelentett még valamit a törté- 
nyelemben, amikor a dinasztikus hadi- és másfajtáju eseménytörténet- 
t:el foglalkozik még a polgárember ! És főleg, amikor a kiadók és 
munkatársaik csoportja nem igen foglalkozik eredeti kutatással, ha
ngéra a meglévő irodalom alapján Írják összefoglaló müveiket / mint- 
egy a múlt szintézisét nyújtva !/, vagy a hasonló alapon álló és 
ri:.ükődő külföldi irókat fordítják. Mégis a hazai : bánáti-bácskai 
v-agy pedig szerbiai, horvátországi írókon : Thimen, Klaicon, Jovan 
Riisticen, Szentklárayn kívül fordítanak olyan írókat" is pl. német- 
bcől, mint amilyen maga Leopold Ranke 1
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Persze nem téveszthetjük szem elől, hogy magában Bánátban is 
Szentklárayn, Orthvain,-Thimen, Pesthyn és a Pleitz-csoporton kívül 
~ ott működtek olyan tudós koponyák is, mint Czirbusz Géza, Farkas 
Geiza, Braun Róbert, Jeszenszky Ignác és társaik akikkel mTs al
kalommal foglalkoztam s akik külön csoportban egyegész hatalmas 
szociográfiai és szociológiai bánáti tudományt teremtettek !/ és a- 
kik a polgári sikon elérhető legnagyobb haladást mutathatják és 
már-már proletár-közeibe jutnak. Viszont a Pleitz-csoport is meg- 
megközeliti a társadalmi-történelmi materialista felfogást, ha po- 
zició-nevelés egyházközelség nem is engedik őt odajutni a Farkas 
Geizák színvonalára, amely modernebb is, haladóbb is a Pleitz-cso- 
portnál, amely pl, Vigoroux-t 3 a hasonlókat is publikálja és bi
zonygatja velük a hit es tudomány azonosságát ! Lényegben a két pol
gári csoport eléggé megközelíti egymást : leszerelni igyekszik mind 
a kettő a proletárt és vagy a .Szociális —— egyház vagy a haladó mo
dern polgári radikálisok útjára kivánja őt irányítani ! A pesti 
Jászi Oszkár avagy Giesswein útja lenne ez Becskereken, de ne fe
ledjük, hogy Giessvveín hitt a maga útjának haladó és szociális vol
tában.

Talán egy-két szót szentelnék még - e rövid hozzászólásban is - 
egy irónak aki régen a feledés homályába merült, talán megérdemelten 
is jórészt, de a Pleitzéknál megjelent főműve kihozza őt újra a sir 
szájából és elevenen állitja elénk !

Nagy Sándorra gondolok, aki a Márki Dózsája, az Acsádi Jobbágy
sága vonalán küzdi fel magát ez egyetlen, Pieitznél megjelent köny
vében , amelyet a magyar jobbágyság történetéről irt, s amely könyv 
az Acsádi hasonló’ könyvét teljés 17 esztendoveT előzte meg, tekint
ve, hogy 1891-ben jelent meg a Pleitz-sorozatban a kis Becskereken.
Ez a korai évszám persze ,előnye”Ts - hátránya is egyúttal. Az előny 
kézenfekvő, a hátrány pedig abban merül ki, hogy kisebo résztudást, 
adatismeretet, kevésbé haladó módszert és ideológiát is jelent s tesz 
lehetővé, mert 17 év nagy idő. Hátránya Nagy Sándornak az is, hogy 
nem történész, hanep jogász, aki a törvények prizmáján át, jogász
szemmel nézi a múltat, Dr> antifeudalizmusb- ■, népszaretetben jelent 
körülbelül annyit, amennyit egy Márki-előd, egy Acsádi-előa jelent
het és nyújthat. Kár, hogy ismeretlen ez az egy jó könyve is, amely 
távol áll többi Jelentéktelen müvétől,,

Nagy Sándor - akár a francia forradalom nagy polgári történé
szei vagy, a magyar Grünrwald, felismeri az osztálytársadalmat, - a- 
mig a feudalizmusról van szó, de a polgári társadalmat már a befu- 
tottság, célbajutottság társadalmának hiszi. így jr pl : “ Eddig 
még egy iró sem tartotta érdemesnek a volt jobbágyságot arra, hogy 
történetét összeállítsa. Én megkísérlem. " Meg is teszi egész 1846- 
ig, me.rt azótsí, tudja, más a világ s ma már elképzelni - mondja - is 
nehéz, hogy volt egy sötét korszak " amelyben az egyik ember dolgo
zott, a másik ember elszedte a munka gyümölcsét..." Mosolyogni le
hetne talán a polgáron, aki a hasonló helyzetet nem ismeri föl a 
tőkés rendszerben, mert jogilag, politikailag lát, pl. ezt látva- 
látatva : " Szabaddá lett a jobbágyság. Most már mindenki belül van 
az alkotmány sáncain.." Pedig hat év múlva, 1897-ben, szintén Bánát
ban, a másik csoport tagjai Farkas Geiza 03 Jeszenszky Ignác meglát
ja már a tdkós kizsákmányolást is falun és városban egyaránt.

Nagy Sándor mégis látó ember, ha nem is mindent meglátóvá tesz. 
Tudja, hogy április 11-ike nem sokat tett, hi'sren a naraes és nem-ne- 
mes közti különbség nyomai még 20 éven át láthatók voltak, nemcsak
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Jogi ügyletekben, de úrbéri ügyekben is. iis mo;- , : " Sftt ma is
/ 1S90 / van még társadalmi elfogultság elég és a r< _,í családfa még 
na is biztosabb lépcsője a karriérnek mint a tudás ós ishetség...; 
mégis be van fejezve a jobbágyság története. " És válaszoljunk neki 
az ő saját szavaival, amelyeket a nemesi történetírókról mondott 
" Ki kívánhatta volna egy ily történetírótól, hogy saját osztálya 
rovására, méltányos legyen az igavonó baromnak tekintett nép iránt?"

Nagy Sándortól, a polgártól sem várhatjuk el ezt a munkásosz
tállyal szemben ! De ő maga is igy folytatja elmélkedését " Az u- 
jabb történetírók már nem oly elfogultak. “ És jól látott : az utá
na következett marxista irók elvesztették elfogultságukat a polgá
ri társadalommal szemben is.

De ezt viszont nem várhatjuk el a polgári, 1890-es Nagy Sán
dortól. Nem adhatta azt, mi nem lényege sem neki, sem korának és 
osztályának.

.-pád LÜBL:

Jie Verlegert. .célt dér Familie Pleitz

Dér Verfasser analysiert die Prinzipien dér Verlegertatigkeit, 
vor allém die aich mit Geschichte befassenden Werke dér Pamilie 
Pleitz, deren Verlagsuntemehmen im 3anat wirkte, auf einem Gebiet, 
das viele Nationalitáten hatte und das vor dem ersten .Veltkrieg zu 
Uagam, spáter aber teilB zu Jugoslawien, teila zu Komanien gehörte. 
Eb wird festgestellt, dap die Schriftsteller, die sich um die 
ungarischen Reformzeit gegründete Verlagsuntemehmen gruppierten, 
in dér kleinen Ortschaft Becekerek in verschiedenen Themenkreisen 
Eioderne Werke von meist hohem líiveau herausgaben. Die verlegten 
Werke spiegelten die Ansprüche einer Gesellachaft mehrerer 
iiationalitáten auch in ihrer Sprache wieder. Die í’amilie Pleitz 
trug mit ihrer Verlegertatigkeit etark dazu bei, dap sich auch im 
Banat ein Publikum bildete, das für Literatur und Kultur aufgeschlos- 
sen war.



Borsy Károly

A Bittermann nyomdász-család szerepe Dél-Magyarországon

A történetkutatásnak egyik igen sajátságos területe a nyomda- 
történet kutatása. Ugyanis a nyomdák keletkezése és fennmaradása
- hasonlóan más privilégizált tevékenységekhez, mint például a 
gyógyszerészet, a kéményseprés, stb, valamint a céhes mesterségek- 
mindenkor szorosan kapcsolódik valamely család tevékenységéhez. U- 
gyancsak érdekesen fedezhetők fel bizonyos dinasztikus vonások, a- 
melyekből számos esetben következtethetünk arra, hogy a privilégi
umot elnyerő, az ipart először gyakorló nagy súlyt helyezett arra, 
hogy iparát és a privilégiumot fia ós utódai is folytassák. / Ennek 
kapcsán közbevetően kell megjegyeznem azt, hogy a magyarországi 
nyomdaipari privilégiumok kiadása alkalmával a bécsi kancellária 
kinosan ügyelt arra, hogy hogyan kérik a privilégium megadását.így 
történt az, hogy az első pécsi nyomdász, Engel Dános Dózseí erre a 
kényes körülményre nem gondolva kérelméből kihagyta az utódlásra 
vonatkozó megjelölést. Privilégiumleveléből pontosan megállapítha
tó, hogy az kizárólag a saját személyére szól és ebből következően 
nem terjed ki utódaira, mint más nyomdászok privilégiuma esetében, 
így azután - mert a pécsi városi tanács sem figyelt fel erre a 
körülményre - Engel özvegye, majd veje, Knezevich István is jogta
lanul gyakorolta a nyomdaipart és ez utóbbinak külön kellett az en
gedélyt megkérnie./

Az imént felvetett témakört két szempontból szeretném megvi
lágítani. Első pillantásra úgy tűnik, mintha élesen különböznének 
egymástól : gazdasági és társadalmi szempontok; ám ha közelebbről 
vizsgáljuk, kitűnik, hogy a két komponensből következő eredő, a 
" quasi-dinasztikus " szemlélet, még társadalmi vonatkozásaiban is 
gazdasági alapokon nyugvó megfontolás terméke.

Gazdasági szempont. Vizsgált időszak a XVIII. század és a XIX. 
század első fele," mely időszakban a nyomdaalapitáshoz királyi pri- 
villégium-levél megszerzése volt szükséges. A nyomdák száma a
XVIII. században még igen csekély, a török uralom alól szabadult 
területeken meg épptn csak a század második felében kezd gyarapod
ni a számuk. Igen érdekes, külön vizsgálódást érdemel az az indi- 
tó motivun, amikor a valamely nyomdában segédként dolgozó döntő el
határozásra jut : addigi alkalmazotti minőségét tulajdonosival vált
ja fel, kilép a “ megszabott ” körből, mintegy átlépi saját * sor
sa ” korlátait. Ennek okát több motivációnak együttes vagy esetleg 
egyidejű hatásában kereshetjük. Ilyenek lehetnek : egy jelentősebb 
hozortányu házasság, az alkalmazási minőség rossz helyzete, valahon
nan jelentkező igény, sikerrel biztató ajánlat, - mint külsődleges 
jegyek. Sokkal érdekesebb lehet azonban az egyéni rátermettség, 
az önállóságra törekvés személyes motivációja. Ennek megléte vagy 
hiánya dönti el az önállósulás tartósságát. Ugyanis az előbb enli- 
tétt külsődleges jegyek együttvéve sem elegendők a tartós boldogu
láshoz, a személyes megfelelés hiányában. E kérdés vizsgálata már 
csak azért sem közömbös, mert egy korabeli nyomda minimális eszkö
zökkel történő megnyitásához is egy szedő-nyomó segéd 8-10-15 évi 
keresetének megfelelő összegre volt szükség. Akár örökölte, akár 
kölcsön vette a szükséges anyagiakat, nyomdászunknak ugyancsak jól 
kellett dolgoznia, hogy viszonylag rövid idő alatt amortizálhassa



- 164 -

a befektetett tőkét. így talán jobban érzékelhetjük, hogy miért és 
□ennyire nem volt mindegy, hogy ki és milyen felkészültséggel vág 
bele egy ilyen vállalkozásba. / Az igazsághoz tartozik azonban, 
hogy a kudarcok oka nem mindig a rátermettség hiánya volt ! /

Társadalmi szempont. Szorosan kapcsolódik a legutóbb említett 
motivációhoz, amennyiben az egyéni rátermettség és magatartás pá
rosulva a szakmai tudással és a kortól megkívánt műveltséggel ,
- egyedül alkalmas arra, hogy az újonnan alapított nyomda tulajdo
nosának személye és munkássága az adott, legtöbbször teljesen ide
gen környezetben társadalmilag megbecsülést és tiszteletet vívjon 
ki magának. Arra, hogy ez mennyire nem egyszerű, álljon itt két kis 
példa :

a./ Engel dános József Klimó püspök ajánlására kapta 
meg a privilégiumot Pécs városára. Igen ám, de 
1773-ban a város javában vívta harcát a püspök
kel, hogy elnyerhesse a szabad királyi város rang
ját. Ebből adódott, hogy Engelben a város urai
" a püspök emberét " látták, évekig mellőzték s 
néki kitartó, becsületes munkával sikerült elér
ni, hogy munkáját megbecsüljék, mig végűi tanács
tagnak is megválasztották.

P
b./ Bittermann Károly, az első szabadkai nyomdász 

1844-ben megérkezvén a városba, sietett felkeres
ni a polgármestert, támogatást kérve. A polgár- 
mester válaszul azt kérdezte : vajon ért-e a böl- 
lérséghez, a disznóvágáshoz, mert ha nem, aligha 
boldogul... Bittermann munkához látott és igen 
tekintélyes társadalmi megbecsülést szerzett ma
gának és családjának, - böllérség nélkül is.

A nyomdászat az irodalom és a tudomány szolgálata. A társadal
mi szempont vizsgálata során nem mellőzhetünk egy olyan motiváci
ót, amely valóban megérdemelne egy alapos, monografikus feldolgo
zást : a nyomdászok és az írók - tudósok kapcsolatára gondolok. Az 
ismert anekdotikus eseményeken túl, jól tudott, hogy íróink, köl
tőink, tudósaink milyen sokat köszönhettek nyomdászainknak, kik na
gyon sokszor a más munkákon keresett nyereségük tekintélyes részét 
irodalom és tudomány pártolására fordították. Ugyancsak rendkívül 
érdekes lenne feldolgozni - különösen a XIX. század második felét 
érintően - a nyomdászok világnézeti és politikai szemléletének kér
dését egy adott terület társadalmi élete tükrében.

Itt csak felvillanthattunk néhány gondolatot a gazdasági és 
társadalmi szempontokból. Ám igen izgalmas és érdekes lenne annak 
bővebb vizsgálata, hogy ezen szempontok milyen mértékben döntőek 
az önállósulás, a * quasi-dinasztia " alapítás motivációjában. U- 
gyanis, ha csupán egy személyről van szó, annak így vagy úgy törté
nő boldogulása nem sok érdekességet rejt magában. Am ha családos
- s az esetek többsége ilyen - akkor nagy valószínűséggel felmerül 
a “ quasi-dinasztikus ” szemlélet azon motívuma, hogy gyermekeit 
eleve úgy neveli, egyéniségüket úgy alakítja, hogy ke-serves munká
val megteremtett üzemét tovább folytassák. Éppen itt, a nevelésben 
dől el a folytatás szándéka, az elhatározott " quasi-dinasztikus" 
szemlélet megvalósítása. Amikor tudatosítja leendőnek szánt utódá
ban a végzett munka szépségét, értelmét, erejét, a belefektetett 
vagyon-nagyságrendü anyagiak értékét, megcsillantva, saját helyze-
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tón példázva az adott terület társadalmi megbecsülését. Ilymódon 
fia, a kiszemelt utód büszke lehet, hogy a nevet és az üzletet maj
dan örökölve, részese és továbbfejlesztője lehet annak, mint a csa
lád, a * quasl-dlnasztla " második nemzedéke.

Az eddig elmondottakból értelemszerűen következik, hogy ha va
laki, valamely terület nyomdatörténeti kutatásával é3 annak feldol
gozásával foglalkozik, semmiképp sem kerülheti el a családtörténe
ti vonatkozások feltárását. Ugyanis - különösen a nyomdászatban ta
pasztalható - ez az apáról-fiura sugalmazott foglalkozás-folytatás 
igen intenziven kifejezi a pozíció elnyerési és megtartási szándé
kot. Az ipart elnyerő nyomdász-apa nem csupán megélni akar, vagy 
családját eltartani, hanem igenis, tudatosan törekszik arra, hogy 
más Iparhoz nem is foghatóan magas kulturális tevékenysége révén 
társadalmilag is megbecsülést és tiszteletet biztosítson magának. 
Világos, hogy ezen pozíció biztosítási szándékban ismét nem csupán 
magára gondol, hanem utódaira is : mintegy megalapozni kivánja az 
ő jövőjüket és sok jel arra mutat, hogy gyakran nem csupán anyagi 
vonalon, hanem erkölcsi szinten kivánja ezt elérni. Az elmondottak 
konklúziójaként megállapíthatjuk, hogy a nyomdász privilégiumot el
nyerők jelentős része tudatosan quasi-dinasztikus.

Ezen dinasztikus törekvésben a család népességétől függően ér
dekes módon két irányt különböztethetünk meg. A nagy C3aládu nyom
dász mintegy horizontálisan valósítja meg dinasztiáját, erre kitű
nő példát mutat a szabadkai Bittermann Károly, aki a maga nyomdája 
mellett három fiának is biztosított priviléglumos nyomda-lótesi- 
tést. Ahol kevés gyerek van ott viszont a vertikális dinasztia tü
netét fedezhetjük fel, amikor az alapitó nyomdász apa egy gyermeké
vel örököltét! a jól megalapozott nyomdaüzletet és az öröklődik az 
adódó ágon tovább. Erre példát a pécsi Taizs Mihály szolgáltat, a- 
kinek nyomdáját fia József, majd ennek veje Wlttelsbach Károly foly
tatta az üzem államosításáig.

A magyar nyomdatörténetet szélesebb körben vizsgálva néhány 
figyelemreméltó jelenséget vehetünk észre. Ha például a Trattner és 
Landerer nyomdász családok nyomdahelyeit próbáljuk felrajzolni a 
múlt századi Magyarország térképére, akkor érdekesen tapasztalhat
juk azt, hogy ez a két nyomdász család, amelyek közel egyidőben 
majdnem riválisként működtek, - Pozsonytól Kassáig, Felső-Magyaror- 
szág majd minden jelentős nyomdahelyén alapítottak nyomdát.

Saját kutatásom kapcsán fedeztem fel a Pécsett csupán két évig 
működő Bittermann Ede könyvnyomdászt, kinek pécsi működéséről e- 
gyetlen korábbi forrás sem elékezett meg. A név ismerősnek tűnt és 
a vonatkozó nyomdászat-történeti munkák, évkönyvek adatai arra u- 
talnak, hogy egy kiterjedtebb nyomdászcsaládról van szó. Érdeklődé
semet oly mértékben felkeltette e körülmény, hogy a közelebbi vizs
gálódás érdekében elutaztam Szabadkára, majd Zomborba és Zentára, 
ahol rendkívül érdekes adatokat nyertem e nyomdászcsalád működésé
ről. Ha most ismét a múlt századi Magyarország térképén elhelyezzük 
a Bittermann nyomdák helyeit : Kaposvár, Pécs, Zorabor, Szabadka,
Zenta és Ada, akkor majdnem hasonló elhelyezkedési vonalat látunk, 
mint az imént említett Trattner és Landerer nyomdák esetében, - 
csak Dél-Magyarországon.

A Bittermann család történeti kialakulását kutatva a követke
ző lényegesebb eseményeket kívánom felvázolni.

* I
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Az első magyarországi Bittermannról a Fővárosi Levéltár Bürger- 
Rollja tudósit, amely az 1692-1739 közötti éveket tárgyalja. E sze
rint Bittermann Dános Mihály könyvkötő 1713-ban letette a polgáres
küt és budai polgár lett. Ebből következik, hogy személyében tisz
telhetjük, minden valószinüség szerint, az első magyarországi Bitter- 
mannt. Fővárosban tett kutatásaim sajnos nem adtak még választ arra, 
hogy miképp folytatódott az ő és családja élete, mert a legközeleb
bi Bittermann-adat 1805-től származik, amikor is Óbudán megszületett 
Bittermann Károly, aki felnövekedve a pesti Trattner és Károlyi-fé
le könyvnyomdában tanulta meg - méghozzá nagyon jól - a nyomdász 
mesterséget.

A kor szokásának megfelelően tanulóévei után vándorútra kelt és 
rövid bécsi tartózkodás után Lipcse, Drezda, majd Prága voltak a 
munkahelyei, honnan Bécsbe ment és ott megnősülve, ismét visszatért 
Pestre, a Trattner nyomdába. A fennmaradt feljegyzések egyértelműen 
rendkivüli képességekkel megáldott személynek jellemzik Bittermann 
Károlyt, de kiváló képességeinek tudatában is kellett, hogy legyen, 
és ez okozta azt, hogy nem kivánt egy életen át segédként dolgozni, 
hanem önállóan akart működni.

Akkoriban Zombor volt Bács-Bodrog megye székhelye, ahol a főis
pánt kereste fel, aki azonban Zombor helyett, mint nagy fejlődés e- 
lőtt álló helységet, Szabadkát ajánlotta. A nyomdai privilégiumot 
elnyervén 1844-ben nagy szorgalommal látott munkához. Nyomdáját 
mind a megye, mind a város kiterjedten foglalkoztatta. Hamarosan 
tőkeerőssé is vált, fiait a szakmára kitanitotta és hozzásegítette 
őket ahhoz, hogy önállósuljanak. Nagy családja volt : az első fele
ségétől öt, a másodiktól pedig hat gyermeke született, kik közül a- 
zonban többen fiatalon elhaltak. Szabadkán Bittermann Károly köz
vetlen utódja, fia, Bittermann József lett, aki atyja szellemében 
vezette tovább a nyomdát.

Nándor nevű fia Zombor városára kapott privilégiumot és mint 
első nyomdász működött.

Zenta városába is jutott egy Bittermann fiú : Andor nyitotta 
meg ott az első nyomdát, mely haláláig működött; ekkor özvegye Adá- 
ra költözött, oda telepítve át a nyomda-üzletet.

Bittermann Károlyt - mint első szabadkai nyomdászt - Szabadka 
városa ma is tiszteli és becsüli annyira, hogy egy új igen szép 
villanegyedben utcanév őrzi emlékét. Csak kapcsolódóan emlitem meg, 
hogy a Bittermann családból Bittermann Károly unokájának özvegye 
és fia, valamint családja él még, de már nem a nyomdaszakmában.

Az elmondottakkal a nyomdatörténethez kapcsolódó családtörté
neti kutatások egyik érdekesnek látszó motívumára kivántam felhív
ni a figyelmet, amelynek során megfelelő kimunkálással számos eset
ben bizonyíthatónak látszik a tudatos, quasi-dinasztikus szemlélet. 
Ez egy kissé rokon a céhek történetében ismert ” fiú folytassa az 
apja mesterségét " szemlélettel, másfelől pedig - különösen a nyom
dász családok esetében, az anyagiakon túlmenően : erkölcsi megbe
csülés és rang biztosítása.
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E témakörben kutatásaimat nem tekintem lezártnak, allénké:vőlag, 
további mélyreható vizsgálatokat végzek mind a Bittormann család, 
mind a pécsi Taizs család történetének feltárására.

»

l



Karoly BORSY :

Die Rolle dér Buchdruckerfamilie Bittermann In Südunqarn
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Dér Verfasser weist in seiner Einleitung auf einige For- 
scnungsprobleme dér Geschichte dér Buchdruckerkunsthin und be
tont in Zusammenhang damit die Wichtigkeit dér Forschungen dér 
Farniliengeschichte. Die Buchdruckerkunst war ein privilegiertes 
Handwerk und verlieh dem, dér dieses Privileg gewann, nicht nur 
einen moralischen Schutz, sondern in seinem Wirkun'gskreis auch 
Autoritát und einen gesellschaftlichen Rang. Infolgedessen tref
fen wir in zahlreichen Falién - besonders im 18. und 19. Oar- 
hundert - auf " dynastiscbe “ Bestrebungen, wie es dér Verfasser 
ausdrückt : auf . «quasi-dynastische " Erscheinungen. IVenn das pri- 
vilegierte Handwerk nur von einem Nachfolger geerbt und weiterge- 
führt wurde, sprechen wir über eine vertikale, wenn aber die 
Meisterschaft des Begründer-Vaters gleichzeitig von mehreren 
weitergepflegt wurde, können wir über eine horizontale ” Quasi- 
Dynastie " sprechen. Für den vertikalen Fali ist die Farailie Ta- 
izs ein Beispiel, wo die Buchdruckerei des Begründers Mihály erst 
von seinem Sohn Öosef, dann voin Schwiegersohn des letzteren über- 
nommen wurde; demgegenüber wurde die horizontale Variante von dér 
Familie Bittermann im Süden des Landes vertreten. Dér erste Buch- 
drucker in Szabadka, Károly Bittermann, sicherte - gleichzeitig 
rait dér Tatigkeit seiner eigenen Druckerei - auch für seine drei 
Sőhne das Buchdruckerprivileg in den Stadten Kaposvár, Zombor, 
Szabadka und Zenta,

i



Tomppá Ernő ;
Egy soproni polqércsalád / a Reischek / genealógiai ég heraldikai 
smlékei

A heraldika és a genealógia tudománya korunkig csak a neneeelc 
és a főurak tudományának számitott, pedig általában agy egysze ú 
polgárnak vagy parasztnak számszerűleg több őse van, mint agy :n't, 1* 
kodó családnak. Ez természetes is, hiszen náluk a dinasztlkue •’ 
kék nem jöttek számításba a párválasztásnál.

A címereknél hasonló a helyzet. Sokan használtak címert polgá
ri, sőt paraszti családokban is, de eddig még heraldikusaink nem 
foglalkoztak ezekkel, nincsen róluk szóló irodalom, és a kutató ne
hezen találja meg azokat, hiszen kevés maradt meg belOICk, és azok 
is rendszerint valami iratköteg mélyén rejtőznek.

A polgárok családfájának vagy őseik táblázatának összeállítá
sa nem könnyű feladat. A családi szájhagyományt fényképekkel, ok
mányokkal, levelekkel kell kiegészíteni, majd ezt a munkát követi 
az anyakönyvi kutatás, különböző, vallás szerinti egyházi anyaköny
vekben. A kutatásnak ezt a részét egészíti ki a család házainak, 
vagy a családtagok sírkövei alapján nyerhető adatoknak jegyzéke, 
képe, illetve a városokban vezetett polgárkönyvek adatai.

A Reisch család esetében a soproni polgárkönyvekben az első 
feljegyzés Reisch-Péterre / 1621 / és Reisch Benedekre / 1623 / 
vonatkozik. /I/

1639-ben azonban már Reisch György és Benedek tanúként szere
peltek, sőt az 1640-es években több Reisch nevével is találkozunk
- tanúként - a város polgárkönyveiben.

A következő adat 1644 március 11-én kelt , amikor Reisch György, 
mint " polgár fia " kérte felvételét a város polgárainak sorába./2/

1647. szeptember 23-án Reisch Mátyás lakatos, " polgár fia "
" erlegt an statt des halban oneris ein grosses Polypschloss, sein 
Meisterstück. " / Olyan zárat készített tehát, amelynek nyelvei 
minden irányban zárnak, mestermunkaként. / Tanúi voltak : Reisch 
Ádám Gerichtsadvocat és Ébner György.I

1654. májusában tűnik fel ismét a polgár könyvben a család e- 
gyik tagja, / Kristóf / mint tímár. /3/

Itt kell megjegyeznem, hogy a polgárok közé való felvétel nem 
volt egyenletes. Békés időben megnézték, hogy kit vesznek fel a 
polgárok közé, de pl. a XVII. század végén, a nagy pestis Járvány 
után, örültek, ha akadt jelentkező. Ha az apa a város polgára volt, 
akkor ez megkönnyitette a városi polgárok sorába való felvételt. A 
polgárok fiai kevesebbet is fizettek a polgárjogért, mint e beván
doroltak,

1676. november 28-án nagy tűzvész volt Sopronban és az 1655-76 
évi polgárkönyvek elhamvadtak. A Reisch családra vonatkozó további 
feljegyzés 1685. februárjában kelt és Reisch Mihály tímár felvéte-
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lét jelzi a polgárok sorába, akinek apja : Kristóf és anyja : Or
solya volt. Ugyanez év májusában ugyancsak Reisch Kristóf "bőrös" 
és Orsolya másik fiát is feljegyzik, aki mészáros volt. Ekkor a 
tanuk közül az egyik egy timár, a másik csizmadia volt. 1694-ben 
Reisch Kristóf " bőrös ", "a külső tanács tagja " és Orsolya Péter 
nevű fiának nevét találjuk meg a polgárkönyvben. /4/

A XVII. század végéről a család egyik tagjának, Reisch György 
timárnak végrendeletéről is tudomásunk van. A család fentmaradt 
végrendeleteinek száma a XVIII. században megnő, összesen 13 vég
rendeletet ismerünk 1703 és 1768 között. / Ezek a végrendeletek 
a család anyagi helyzetét, életmódját, műveltségi szintjét is jel
zik. / /5/

A XVIII. században megszaporodnak a családra vonatkozó és ránk 
maradt feljegyzések. Az 1730-as években csupán tímárokat találunk 
közöttük, de 1774. augusztusában feljegyzik Reisch Imre köszörűst, 
majd 1796# márciusában Reisch Dávid Richárd ügyvédet, aki ekkor R. 
Mihály Konrád és Rozina fiaként szerepel a város polgárkönyvében.

A család ebben a században kezd kiemelkedni a kézmüiparosok 
sorából. 1804-ben Reisch Tóbiást, mint " gazdapolgárt" Jegyzik fel, 
aki néhai R. Tóbiás timár és Mária Zsuzsanna fia volt. 1808-ban 
Reisch György " gazdapolgár ", R. Lipót és Zsuzsanna fia, majd 
1810-ben ugyancsak kettőjük Lajos nevű fia szerepel " gazdapolgár
ként " a polgárkönyvben. - Ugyanebben az esztendőben Reisch Dániel 
" gazdapolgárt " is feljegyezték, aki R. Ferenc Károly és Mária 
Erzsébet fia volt. /6/

A XVIII. századi bejegyzések adatait azonban már kiegészíthet
jük a II. József korabeli népszámlálásból megismert és a család a- 
nyagi helyzetét is bemutató adataiból. 1734-ben Sopron adózó pol
gárai között hat Reisch szerepelt, akik közül kettőnek szőleje, a 
többinek háza, illetve szántóföldje is volt. 14 esztendővel később 
a Sopron adózó polgárait tartalmazó feljegyzés ugyancsak hat Rei- 

schettartott nyilván a város lakói között, akiknek háztulajdonuk 
volt, s közülük néhányan rétet, illetve irtványföldet is birtokol
tak. /7/

Az első népszámlálás adatai szerint az egyik Reisch, mint kö
szörűs, másik kettő mint timár dolgozott a városban az 1780-as é- 
vekben. A többi Reisch csak mint háztulajdonos szerepelt, illetve 
id. Reisch Tóbiás a Magyar Királyhoz címzett vendéglő tulajdonosa 
volt.

1798-ban hét Reisch szerepelt az adózó polgárok összeírását 
tartalmazó iratokban.

A család vagyonosodásának mértéke is nyomon kísérhető a kezü
kön levő házak száma alapján, amelyet 1737-től 1939-ig kísérhetünk 
nyomon. 1935-ben összesen 14 lakóház / 52 lakóssal / volt a Sop
ronban élő Reisch család 13 tagjának tulajdonában. /8/

Érdemes foglalkozni e polgárcsalád címerével is. A Reisch csa
lád címere már a heraldika hanyatlásának idejéből való, a barokk 
stílus jegyei ismerhetőek fel azon. A pajzsok oválisak. Az első cí
meren ékre harmadolt pajzsot láthatunk, az alsó - ezüst - mezőben 
zöld halmon, ugyancsak zöld lombos fa áll. A felső két mező piros.
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Sisak nincs a pajzson, helyette egy áztató kádat láthatunk, mely 
mögül egy timár alakja emelkedik ki. Mellette : P.R, monogramm 
látható, Peter Reisch. A pajzsot növényi diszre emlékeztető sisak- 
takaró öleli körül. 1746-ban használták.I

A másik cimer hasonló, de itt az osztóvonalak Ívesek, ezt az 
osztást süvegezettnek nevezzük. A pajzs főalakja itt is egy zölde- 
lő fa. Nem utánozza hajszálpontosan az előbbi pecsét rajzát, de 
éppen ez a látszólagos pontatlanság óvta meg a heraldikát a megme
revedéstől. A két felső piros mezejében egy-egy hatágú arany csil
lagot látunk. A sisakot rostéllyal ábrázolta a vésnök. Koronájából 
növekvő alak emelkedik ki, valószinüleg bőrmellénnyel, jobbjában 
a timárok által használt vonókést tartja. Monogramm és sisaktakaró 
mint az előbbi cimernél. 1766-ban használta Reisch Péter.

Reisch Tóbiás már a megduplázott és stilizált monogrammját vé- 
sette a pecsétgyűrűjébe, azt hogy ez a polgári mivoltának tudatos 
kihangsulyozása vagy egyszerűen a divatnak a követelése volt-e, 
azt ma már nem lehet megállapítani. Már a középkori pecsétek vizs
gálatánál meg lehetett állapítani, hogy az 'Írástudatlanság fokoza
tos megszűnésével, úgy a XV. és XVI. század fordulóján, szaporod
nak a betűkkel díszített pecsétek. Sisak helyett itt is egy áztató 
kádat láthatunk - eredetileg Reisch Tóbiás is timár volt, csak ké
sőbb adta át ezt az iparát a fiának - de ezen már a magyar címerek
ben elég gyakori őrködő / : lába karmai között követ tart : / da
rut láthatjuk. A használat időpontja : 1768.

A polgár családoknak is megvoltak tehát azok a heraldikai és 
genealógiai emlékei, amelyeknek feltárása ugyancsak újat hozhat 
történettudományunk számára. A Reisch család nyomon követhető tör
téneti adatai kicsiben tükrözik vissza egy nyugat-magyarországi vá
ros fejlődésének korszakait is.
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/l/ Győr-Sopron megyei Levéltár II. A soproni polgárkönyvek
/ Bürgerbücher / IV. 1003/g. 1. - 13. / Reisch családra vo
natkozó adatok / I. köt. 1535—1624, II. köt. 1625-1638. 146, 
159. p.

/2/ Uo. III. köt. 1638-1845. 5. 6/a, 14, 15, 17, 26/a, 32/a, 36, 
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/3/ Uo. IV. köt. 1644-54. 10, 41, 4l/a. p.
/4/ Uo. V. köt. 1677-82., IV. köt. 1681-85. 61. p., VII. köt.

1682-1687. 19. p., VIII. köt. 1685-1700. 1, 60, 109. p.
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/6/ Uo. IX. köt. 1701-1732. 91., 139, 267, X. köt. 1732-1763. 39.

191, 331, 349. p., 11. köt. 1764-1779. 63, 213, 221. p., XII. 
köt. 1780-1810. 178, 193, 264, 321, 327, 378. p.

/7/ Adóösszeirások és az 1784/85. évi népszámlálás adatai.
/3/ Dr. Thirring Gusztáv : Sopron házai és háztulajdonosai 1734- 

től 1339-ig; Dr. Heimler Károly : Sopron topográfiája.

Ernő TOMPOS ;

Grundfragen dér Genealógia und Heraldik dargestellt an dér oeden- 
burger Búrgerfainilie Reisch.

Hauptziel des Vortrages war ; zu zeigen, da|3 sich diese 
beiden historischen Hilfswissenschaften nicht nur mit den feuda- 
len Klassen, sondern auch mit bürgerllchen Familien und Bauern 
befassen kőnnen, da diese natürlich auch lhre Ahnen habén und 
ziemlich oft Wappen oder Hausmarken führten.

Ebén darum wahlte ich als Belspiel die seit mehr als 350 
Oahren in Sopron lebende Familie Reisch. Die áltesten - uns 
bekannten - Ahnen waren Gerber. Ein Teil dér Familie / ; Tóbiás 
R. : / stieg in die fQhrende Schicht des Bürgertums auf. Auf 
Photos zeigte ich seinen Taufschein, Heiratsurkunde, seine 
Hauser, sein Wappensiegel und Grabdenkmal. Ein jetzt noch leben- 
der Abkomme / : Oulius R. s / ist Glasermeister und er hat seine 
Stammtafel und die Variationen des Familienivappens malen lassen. 
Bei dleser Gelegenhelt erwáhnte ich die uns heute noch zűr Ver- 
fügung stehende Quellen : Bürgerbücher, Testamente, Steuerbücher, 
Volkszáhlungen, Verzeichniss dér Hauser von den Bürgern und na- 
türlich die Matrikeln.

Ich benützte die Gelegenhelt meines Vortrages auch zu einem 
Aufruf die Famillenschriften, Bilder usn. aufzubewahren und nicht 
zu vernichten.



Balázs László

A Dobozv-család szerepe Felér megye társadalmi életében a XIV-XIX,
században

Szabó István a magyarság ethnikumának a kialakulását elemezve 
irja : “ Magyarország népi arculata a XVIII. század folyamán gyö
keresen megváltozott. “ /!/ A török hódoltság alatt az Alföld és a 
Dunántúl jó része elpusztult. Csak a Felvidék, Erdély és a kicsiny 
királyi Nyugat-Magyarország volt az akkori ország. S ahol akkor 
szinte semmi sem volt, ott alakult ki a mai Magyarország. /2/

Hogy az ujjátelepülés során a magyarság középkori ethnikumából 
mennyi megmaradt erő járult hozzá az uj Magyarország felépítéséhez, 
azt részben a genealógiai kutatások során is tisztázhatjuk. Rész
ben, mert a jobbágyok és számtalan kisnemes család leszármazását 
nem tudjuk igazolni, jóllehet ez a két réteg adja a magyarság etni
kumának a zömét. A főrangú családokat is ki kell kapcsolni ilyen 
irányú vizsgálatainkból, mert az idegenekkel való gyakori házassá
gok miatt csak részben tarthatjuk őket a középkori magyarság ethni
kumából valóknak. Leginkább a sajátos nevű köznemesség alkalmas az 
ilyen irányú kutatásokra. Fejér megyében több ilyen középkori ere
detű család van, akik mindig Fejér megye területén laktak - a török 
alatti vándorlástól eltekintve - vagy ha másunnan kerültek is ide 
Fejér megyébe, de ethnikumuk a középkori magyarságból való, hogy 
csak egypárat említsek, ilyen a Csuthy-, Csiíléry / Czyglery /-, 
Sáska-, Tinódy-, abai Arany-, Mészöly-család. Ezek között is az e- 
gyik legérdekesebb a fejérmegyei Doboz / Vértesdoboz / falut ujjá- 
telepitő Dobozy-család története. Vértesdoboz a középkori Dobozy- 
családból lett a XVIII-XIX. század folyamán közbirtokossá, majd fa
luvá. A községben a Dobozy-család ily nevű tagjai mellett ott ta
láljuk azután a házassági kapcsolatok révén oda került, szintén ne
mesi rétegbe tartozó Csutky-, Csányi-, Kónya-, Érdy- nemespécselyi 
Miklós-, Cserna-, Elek- stb. családok tagjait is, de a falu zömét 
a Dobozy-család tagjai adták a legújabb időkig.

A Fejér megyei Dobozy-családról a genealógia nagyon szerényen 
emlékezik meg. /3/ Inkább a Békés megyei Doboziak családrendje az 
ismertebb, - közűlök akadtak Debrecen város főbirái, szenátorai, 
stb. - /4/ pedig a Fejér megyei Dobozy-család az amelyiknek az ere
dete messze'visszanyulik a középkorba s az 1400-as évektől hiteles 
okmányokkal is igazolható.

A család, mint más családok is, birtokaik után nevezték magu
kat, igy ők is mai Vértesdobozról, amelyet másképpen a középkorban, 
de később is nagyon sokszor Felső-Tabajdnak említenek az okmányok.

Tabajd régi név, jelentését nem tudjuk, bizonyára személy név 
volt, csupán Fejér megyében fordul éld, mint falu-név.

Doboz nevű helységet azonban találunk a XI. századtól kezdve 
Békés megyében, / XII-XIII. században Pozsega megyében / Dobolcz 
/5/ az 1400-as években Temes megyében / Doboz, Dobáz /6/ Gömör me
gyében / Dobolcz, Dobócz, Dabócz /7/ s Fejér megyében. - Lehetett
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személynév is /8/ de mind a békésmegyei Dobozzal mind a Gömör nje- 
gyei Dabóczot tekintve a történészek, nyelvészek szláv eredetű 
szónak tartják, amely tölgyest jelent. - Valóban a magyarság a le
településkor kerülte a büKkerdőket a tölgyeseket szállták meg, a- 
hol állataik számára Jó legelőt találtak, mert a tölgyes erdőkben 
megnő a fü, de a sürü bükkösben már nem. így a Fejér megyei Doboz 
is ezt jelentheti. E néven később, amikor emlitik az irások, min
dig hozzáteszik, hogy “ aliter Felső-Tabajd " / más néven Felső- 
Tabajd/, azaz. Tabajd egy része. /9/

A váli völgyet a Csákok szállták meg és Tabajd ie az ő birto
kuk. A Csák-nemzetség idők folyamán több / Karácsonyi dános sze
rint 12/ ágra oszlott, s Tabajd / Egyházas-Tabajd, máskép Alsó- 
Tabajd, ahol a templom volt és Felső-Tabajd / a Klsfaludy-ágé lett. 
Hogy a Dobozlak, akiket kezdetben Tabajdiaknak neveznek a Csák- 
nemzetség egyik ága volt-e, vagy pedig a nagyhatalmú Csák-nemzet- 
sóg egyik familiarisa, megállapítani már nem lehet. A cimerek a ve
lük való kapcsolatra engednek közvetkeztetni. Az ősi ciraeralakot 
egy nemzetség szempontjából döntő Jelentőségűnek fogadják el a szak
értők. A Csák-nemzetség címerében egy balra néző oroszlán van, a 
Dobozyakéban szintén. /10/ Másrészt 1403-ban az egyik irás Thabaj- 
di Bertalant Berényi Miklós kir. pohárnokmester familiárisának 
mondja, /ll/ 1433-ban pedig Dobozi Bertalannal - aki valószínű
leg azonos az előző Tabajdi Bertalannal - mint fejérmegyei szolga- 
biróval találkozunk, /12/ Mindenesetre jómódú nemes, ha megyei 
tisztséget visel. A származást rendről-rendre nem lehet már feltün
tetni.

Tabajd falu nevével először 1231-ben, majd 1237-ben találko
zunk, amikor a Csák-nembeli Ugrin érsek testvére, Miklós rendelke
zik felőle s ekkor Tabajdot Izsák fiára hagyja, 7 szabad szolgával.
- 1292-ben tűnik fel az első tabajdi nemes, mint tanú : Thobajdi 
Bertalan. - /14/ 1339-ben, amikor a Fejér megyei Sorul birtok hatá
ra iránt pereskednek, a szomszédos birtokos nemesek között a határ
járásnál ott van Thobajdi Barnabás fia, Péter és Thobajdi dános fia, 
László is. /15/ Előkelő tabajdi nemesnek kell tartanunk Tamás seg- 
ninonl püspököt is, akinek 1388-ban Tabajdon birtoka van. /16/ Idő
rendi sorban ott találjuk 1403-ban Tabajdi Bertalant, majd 1433-ban 
a már szintén említett Dobozi Bertalant, - mint Fejér megyei szol- 
gabirót. /17/ - 1415-ben azonban már találkozunk először ezen a 
néven Dobozi dakabbal, ki a székesfehérvári keresztsek halászát 
méltatlanul kinozza, /18/. 1482-ben Dobozi Mihály és testvérei, 
András, Benedek és Sebestyén Mátyás királytól uj adomány cimén kap
ják Doboz birtokát. /19/ Továbbra is szerepelnek a Doboziak a XV. 
század folyamán : igy a királyi ember 1493. febr. 6-án Dobozi And
rás Fejér megye részéről, amikor Egerváry Lászlót Csókakő és Vi- 
tány várak uradalmába beiktatják /20/. 1512-ben Dobozi Mihály fe
hérvári olvasó-kanonokot bevezetik a fehérvári keresztesek Alsó-Ta- 
bajdon két jobbágytelek birtokába testvéreivel, Istvánnal és Ba
lázzsal együtt. /21/ Ennek a Dobozi Mihály kanonoknak vitája van a 
bencésekkel, mert a Jáki apátságot magának javadalmul kikérte, ami
nek a bencések ellene mondanak 1518-ban. /22/

A mohácsi vész és az ezt követő török hódoltság súlyos megpró
báltatások elé állítja a Doboziakat is. Fejér megye mindig a fel
vonuló hadak útjába esik. Mindjárt a csata után, araikor a török Bu
da felé nyomul, Dobozi Mihály egyházastabajdi birtokos nemes fele
ségével, a Középszolnok megyei Farnosi Ilonával Esztergom felé me
nekül és a többi menekülővel együtt Pilismaróinál ütnek tábort, a



- 175 -

itt éri utói a török őket. Egy darabig hősiesen védik magúkat, de 
amikor a török ágyukkal is megerősítve szétveri a tábort. Dobozi 
Mihály hitvesével egy lovon menekül, s majd amikor a kettős teher 
alatt a ló elfárad és a török utói éri őket, feleségét előbb meg
öli, hogy a gyalázatos fogságtól megmentse, majd a harc közben őt 
is megölik. Ezt a történetet, mint a megrendítő hősiesség minta
képét Kisfaludy Sándor ismert szép költeményében énekli meg, s 
Székely Bertalan pedig történeti képével teszi az egész ország e- 
lőtt ismertté Dobozi Mihály és hitvese történetét. A gyászos ese
mény színhelyén Pilismaróton nyárfákat ültetett el a kegyeletes 
emlékezés. /23/ - A család tagjai közül ez időben többen vagy el
vesztek, vagy elvándoroltak. S ha igaz a Békés megyei Dobozi-ág 
emlékezete és családrendi összeállítása, úgy ez időben kerülhet
tek a család egyes tagjai Békés megyébe. - Az otthon maradtak kö
zül D. Bertalan nevét ismerjük ebben az időben, aki Zápolya Ciános 
király hive lett, s aki 1539-ben megerősíti őt Doboz birtokában, 
mint amelyet ősei már régtől fogva bírtak. /24/ - D. Bertalan Zá
polya János király halála utón Ferdinánd pártjára áll, s 1543- 
ban Veszprémben Fejér megye közgyűlésén Baracskai Pálfy Pált és 
Balázst hűtlenséggel vádolja, de amely vád alól őket a közgyűlés 
felmenti. /25/ - A család egyik tagját, D. Mátyást a tihanyi vár 
birtokán találjuk 1572-ben, akinek a sorsáról és esetleges csa
ládjáról ezután már semmit sem tudunk. /26/ - De a harcok elcsen
desülvén a Dobozy-család - D. Bertalan, s leszármazottai, akiknek 
a családi kapcsolatait, leszármazásét ezután már pontosan követni 
tudjuk„ - megkísérli az ősi földön való megmaradást, s ámbár ne
mesek és a török elismeri a nemesek adómentességét, mégis megfi
zetik a töröknek az. adót. 1580-81-ben a török defterek adóösszei- 
rása szerint ott laknak egynéhányad magukkal D. Benedek fia. Lu
kács, s ü. Bertalan fiai : Albert és Lukács, s fizetnek a törők
nek 2.000 akcsét. /27/ - A 15 éves / 1591-1606 / éves háború a- 
zonban szinte egész Fejér megyét elnépteleniti. A népes besenyő 
és kun falvak pusztaságokká lesznek, a lakosok egy része a Kiskun
ság és a Csepel szigetére menekül. A Tabajdi-nevüek Kunszentmikló- 
son bizonyára ekkor telepednek itt le. Pákozd, Gyúró, Vál, Vereb, 
Etyek, Sóskút lakóit földesuraik : Révay Péter és Jakusits András 
a királyi területre mentik át. Lovasberény földesurai, a Baracskai 
Pálfyak Révkomáromba, Mocsára /28/ menekülnek. Buda környéke, de 
tovább is délfelé az egész vidék magyarságát Pálffy Miklós eszter
gomi főkapitány, hogy Buda visszafoglalását előkészítse és hogy a 
tőrök az itt levő lakosságtól se élelmet, se fogatot ne nyerhes
sen, - amint Mátyás főherceghez intézett levelében irja, - egészen 
Tolnáig mind felhozta és királyi területre, Esztergom és Érsekúj
vár közé telepítette le őket. /29/ - Ekkor hagyhatják el a Dobo
ziak is ősi földjüket, s a Komárom megyei Marcelházára menekülnek. 
Komárom megyétől 1613. Jun. 1-i közgyűlésén kérték nemességük el
ismertetését, bemutatva a székesfehérvári káptalantól függő pe
cséttel ellátott. Doboz birtokába való beiktatásukról szóló okle
velüket, amelynek alapján Komárom megye felveszi nemesei közé D. 
Jánost és Miklóst. Dobozi Miklós királyi katona lesz, s fiai kö
zül Bálint Marcelházán marad, a másik fia azonban a Sopron megyei 
Bodonhelyre települ át. /30/

A törők hódoltság területén nagyon bizonytalanok a birtokvi
szonyok. Fejér megye Vértesaljai Járását Komárom megyéhez csatol
ják és a török hódoltság ellenére a tatai vár védelme alatt ma
gyarnak tartják és Bicskén lakozó szolgabirája által Igazgatják.
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Az itt lévő falvak lakói a tőröknek fizetett adó mellett a kirá
lyi adót is leróják, s földesuraiknak is a járandóságot megfize
tik. A birtokok földesuraiknak a bizonytalanságok ellenére is jö
vedelmeznek, igy a török hódoltság alatt levő birtokokért is fo
lyik a harc. Vélt örökösök eladják birtokaikat az igazi birtoko
sok tudta nélkül, így amikor 1649-ben Dobozy Miklós és János só
goraikkal , Csuthy Balázzsal és Gergellyel, hogy maguknak birto
kukat biztasitsák, Doboz, másként Felső-Tabajd birtokára uj kirá
lyi adománylevelet kérnek és nyernek, s magukat ebbe Komáromban 
beiktattatták és ezzel ősiségüket / aviticitatem. / bebizonyítot
ták, akkor ennek Barius János és Ferenc nevében Pesti János 1650- 
ben ellentmondott. Barius János és Gergely igénye, s az ő révü
kön a birtoknak Tárnoky Gergyely tatai harmincadosnak, majd me
gint tovább Bottyán Jánosnak, azután Balogh István győri nemesnek 
további eladása után Dobozért hosszú pert kell majd folytatniok. 
/31/ Dobozi Miklós felesége, Széplaki Anna révén nagyobb Fejér 
megyei birtokokhoz jut s Szt. László, Szt. Miklós, Szt. Iván, Jég- 
háza, Széplak pusztákon. S amikor a Baracskai Pálffy Örökös Dienes 
János és Dániel ezekre a birtokokra, valamint a Doboziaktól 
nem tudjuk mi módon szerzett Alsó-Varsány, Szt. Imre teleke és 
Baritta birtokokra királyi adománylevelet kapnak, akkor a Dobozi
ak Csajágny Gergely komáromi adószedővel együtt tiltakoznak a be
iktatás elien, mert közben a Doboziak is eladták már ezeket Csa- 
jághy Gergelynek és feleségének : Konkoly Borbálának. /32/ - A 
birtokok ilyen állandó vétele és adása, bizonytalansága, majd a 
tőrök kiűzése után az újszezeményi bizottságtól támasztott igények 
miatt csak hosszú idő múltán kerül vissza Doboz a család birtoká
ba. - Hogy Marcelházán, Bodonhelyen miből élnek, nem tudjuk. - Egy 
1653-ban felvett Jegyzőkönyvből tudjuk, hogy a dobozi pusztát 
.szántották és rajta kosokat is tartottak, s hogy a tabajdi lako
sokkal, mivel a birtokhatárok bizonytalanok voltak, sokat perle
kedtek, egymás vetéseit feldúlták, s állataikat elhajtották./33/

A török kiűzése után Tabajdot Dobozzal együtt Balogh István 
szerzi meg, de amikor 1697-ben a beiktatásra kerül a sor, akkor a 
Dobozlak és a Csuthyak tiltakoznak ellene. Amikor Balogh István 
az ellentmondás miatt pert indít ellenük, az idézés napján - nem 
tudni mi okból - nem jelennek meg, Így a biróság Balogh István 
igényét Jelenti ki jogosnak. /34/ De a Dobozyak és a Csuthyak 
pártfogó, ügyvéd után néznek, s találnak is Sajnovics Mátyás Győr 
megye jegyzője és Fehér Gergely személyében, akiknek az új szer
zemény, D. Miklóstól szerzett Varsány, Szt. Iván, Szt. László és 
Sztf Miklós puszták egy részét oda adják 1701. jan. 2-án a győri 
káptalan előtt. - A per a Rákóczi-szabadságharc miatt is hosszan 
elhúzódott. - 1725-ben Fejér megye előtt tanúvallomások igazolják, 
hogy mind a marcelházi, mind a bodonhelyi Dobozyak a dobozi Do- 
bozyaknak egyeneságu leszármazottai. A per 1734-ben ér véget. 
Közben a bodonhelyi D. István fiai, Miklós és János eladják Saj
novics Mátyásnak a fenti puszták 1/8-ad részét 1717-ben 200 raj
nai forintért, hasonlóképpen eladja Fehér Gergely is az 1700-ban 
neki Jutott itt levő Dobozy-részt is 1.000 rajnai forintért. Eze
ket a birtokokat is minden bizonnyal az ügyvédi szolgálatokért 
adták el Sajnovics Mátyásnak. /35/ A per nemcsak a Dobozyaknak 
került nagyon sokba, Balogh István is kénytelen volt br. Száraz 
Györgytől nagy összegeket felvenni, aminek eredményeképpen Tabajd 
Jó részét át kellett neki adnia, - A pert a Dobozyak megnyerték,
8 Dobozy Miklós dédunokáit, ifJ. D. Miklóst és Jánost, úgyszintén 
Csuthy Jánost ée Mihályt Dobozd /I/, másként Fel6Ő-Tabajd birtoká
ba bevezették. III. Károly 1736. Jan. 27-én kérésükre leiratot
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intéz Fejér megye közgyűléséhez, hogy adja ki nekik másolatban 
mindazt az oklevelet, amely Doboz pusztára vonatkozik, ahogy ezt 
az 1723. évi orsz. gyűlés 42. §-a elrendelte. Ezt Fejér megye az 
év jan. 31-i közgyűlésén tudomásul vette és ennek eleget is tett*
/36/

Az 1754/55. évi országos nemesi összeírás alkalmával Fejér 
megyében a következő Dobozy-családbelieket ismerték el nemesek
nek : " István, 2 János és 1 Miklóst. /37/ - A XVIII. század fo
lyamán birtokaik elaprózódnak é3 közbirtokosokká lettek, külön 
pecsétjük is van : egy kardos férfi " Dobozi Pos3essoras " kör
irattal. /38/ Fejér megye közéletében a XVIII. század folyamán 
részt nem vehetnek. A megye ujjáalakulása alkalmával Eszterházy 
Pál nádor fiának, Ferencnek, a főispánnak meghagyja, hogy őfel
sége parancsolatjából a megye tisztviselői csak katolikusok le
hetnek, - s az egész Dobozy-család református marad. - Nagy hát
rányuk az is, hogy leányegyházban laknak, ahol nincs a ref. egy
háznak iskolája. Mint nemesek tarthatnának ugyan maguknak külön 
tanitót, de hogy felsőbb iskolába küldjék gyermekeiket, arra 
nincsen módjuk, egyrészt mivel egész Dunántúlon nincsen a refor
mátusoknak felsőbb iskolájuk, s birtokaik elaprózódnak, arra pe
dig nincsen tehetségük, hogy gyermekeiket Debrecenbe küldjék. A- 
mikor a türelmi rendelet után erre módjuk lenne, tiszteletbeli 
állások viselésére saját költségükből már nem alkalmasak. A XVIII. 
században a megyei közgyűlés előtt tárgyalt dolgaik vitás pénz
ügyi, gazdasági ügyek, Birtokrészeiket el-elzálogositják, majd 
kiváltják. - Egyik-másikuk vállalkozóbb szellemű, mint pl. D.
Péter aki tabajdi szőlője fejlesztésére / és a maga szükségére /
50 forint kölcsönt vesz, 1796-ban pedig tordasi föld bérelésére 
10 forintot. Az 1797. évi nemesi felkelésen i3 csak úgy tud 
részt venni, hogy előbb 30 forintot, majd amikor ez nem elég,új
ból 20 forint kölcsönt vesz fel. Az 1809. évi insurrectión id. 
Dobozi István 24 éves Sámuel és 17 éves István fiaival veaz részt 
a családból. /39/

XIX. század elején társadalmi, vagyoni, családi életükre vo
natkozólag hadd álljon előttünk Dobozi Márton 1820-ból való le
vele, amikor nemessége igazolását kéri Fejér megyétől : " Néhai 
Ns Dobozy János Dobozi pusztabeli közbirtokos Édes Attyámnak raj
tam kivüi még mostan is 9 élő gyermekei lévén, mihelyt a jó és a 
rossz között különbséget tudtam tenni, azonnal meg-határoztam ma
gamat, hogy ón Édes Attyám tsekély ősi jószágára nem támaszkodom, 
hanem élelmemet valamelj kézi mesterség által fogom keresni. Azért 
is minek utánna a Takáts mesterséget kitanultam, engemet az Iste
ni Gondviselés ezen Ttes Ns. Vármegyéből kivezetett és a szomszéd 
Ttes Ns Pest Vármegyében kebelezett Dömsöd helségben már 16 esz
tendőktől olta lakozom és mindennemű adózásoknak terhek alá vettet
tem, melyekre mint Nemesi Szabadságban ólt Édes Attyától szárma
zott törvényes fiú nem köteleztetném... " ezért kéri nemességéről 
a hiteles bizonyságlevelet Tek.Ns. Vmegyének * Térd fej hajtó 
szolgája ” Dobozi Márton.

Az 1830-as években megint perük támad. Részben amiatt, hogy 
az egykori Baracskai Pálffy utódok próbálják visszaszerezni régi 
birtokaikat, amikor is a felperesek perlik az összes birtokban le
vőket, a Czirákyakat, József főherceget stb. s köztük a Dobozya- 
kat is. /40/ Másrészt a Szabadbattyánba / Csikvár / került Csut- 
hyak ellen, akik az egész dobozi pusziinak a negyedrészére igényt 
tartottak. Mindkét esetben Matkovics István az ügyvédjük, akinek
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több darab földet és szőlőt adnak fáradséga jutalmául. /41/
Doboznak 1839-ben 329 lakosa van, s a nemesi összeirás során 

114 nemes családot vesznek számba, amelyből 57 Dobozi nevű / köz
te 5 özvegyasszony /, 14 Csuthy / 1 özvegyasszony /, 8 Elek stb. 
tehát a település 50 %-a névleg is belőlük telik ki. /42/

Nemcsak nemesi öntudatuk, de református hitükhöz való hűsé
gűk is szilárd. Csak 1790/91. országgyűlés engedélye után van le
hetőségük lelki és kulturális felemelkedéshez. Ekkor, mint Alcsut 
fiiiája / leányegyháza / egy előkönyörgő / praeoráns / tanitót 
tarthatnak, majd 1823-ban önálló anyaegyházzá akarnak alakulni. 
Csekély lélekszámúk miatt ez sokáig nem sikerül. Végül is, sok 
harc után, 1832-ben ezt is elérik. 1836-ban épitik meg mostan is 
meglévő templomukat. /43/

A közbirtokosság 1848 után faluvá alakul. - Társadalmilag las
san az egyszerű földműves réteghez tartoznak, közülük egyik-másik 
a főhercegi uradalomba, Alcsutra jár át napszámba, ahol id. József 
főherceg barátságosan elbeszélget velük, s szivarral kinálja őket 
/44/ s a helyi hagyomány szerint - magával egyenrangú, egyidős 
nemesnek ismeri el, csak nekik - amint József főherceg mondja - az 
idők folyamán egy kicsit több szerencséjük volt.

Magyarország népiségének a kialakulásához a Dobozyak egy fa
lunak a betelepítésén túl, másuvá is elszóródva, értékes embera
nyagot adtak, hogy a jelen korszakban belőlük iskolázott fők is e- 
meljék - a múlt dicsősége mellett - belső értékükkel a Dobozy-csa- 
lád fényét.

Jegyzetek

/l/ Szabó István : A magyarság életrajza. Bp. 1941. - 135.
/2/ Balázs László : Adalékok Aporka és Majosháza település- és 

egyháztörténetéhez. Ref. Egyház VIII. évf. / 1956 / - 398.1.
/3/ Kempelen Béla : Magyar nemes családok - III. 341. 1. más Dobo- 

zy-családok után csak annyit mond, hogy Fejér megyében 1754/ 
55. nemesi összeíráskor 2 D. István, 2 0. János és 1 Miklós 
volt. - Nagy Iván s Magyarország nemes családjai I-XII. Bp. 
1858-69. - II. 31. 1. sem szól többet azon kivül, hogy részle
tesen ismerteti Dobozi Mihály és hitvese történetét és forrás
munkáit; pótkötetében 198-201. 1. csak a békésmegyei Dobozyak 
családrendjét közli, akik magukat a Fejér megyei Dobozyak-tól 
származtatják, ősük, az 1508-ban élt II. Mihálytól. Hogy ez 
a Békés megyei Dobozy-család Fejér megyeivel egy lenne, ezen 
kivül mással nem igazolható. De ha meggondoljuk, hogy a Békés 
megyei Doboz már I. István idejében lakott hely volt, s hogy 
éppen ebbe a Dobozba települtek volna át részben a Fejér me
gyeiek, megkérdőjelezhető. Viszont a belőle kirajzó bihari 

és abauji Dobozyak le ezt vallják. / Daróczy Zoltán : Nemesi 
évkönyv Bp. 1923 - 45-46.1./ - A zempléni ág nem tartotta ma
gát a Fejér megyeivel egynek. - A Fejér megyei Dobozy-csaIád
ra 1. még Baán Kálmán és Pataki János Vidor róluk irt rövid 
kéziratos dolgozatait.
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/ 4/ Haan Lajos : Békés vármagye hajdana. Pest, 1870. - 160-61.
1. szerint Doboz név szláv eredetű, és a tölgyfa makkjának 
a kocsányitól vette volna eredetét, amit ott toboznak-do- 
boznak neveztek s tovább képzése annak a megállapításnak, 
amely' szerint Doboz tölgyest Jelent.

/ 5/ A Pozsega megyei Dobolcz - Oobócz-ra 1. Karácsonyi 0. : A 
magyar nemzetségek a XIV. sz. közepéig, I-III, Bp. 1900.
- Ugyanitt a Csák-nemzetség dobóczi-ágáról. I.

/ 6/ Temesdobozra Mályusz Elemér : Zsigmondkori Oklevéltár. Bp. 
1951. - I-II. I. 233, Il/a 495,564, Il/b 190 stb.l. Temes- 
doboz közelében is van Csák, Csákóvá Csákvár, később nagy
község / Temes m. Magyarország Vármegyéi és Városai soro
zatban, szerk. Borovszky S. - 34,100.1./

/ 7/ Gömör megyei Dabócz, Bobócza, Dobolcz stb. is Ila Bálint : 
Gömör megye II. Bp. 1944 - 2Ő6. 1. szerint / Kniezsa I.: 
Családnevek képzése cimü kéziratos munkája I. köt. hivat
kozva / azt állitja, hogy Doboz szláv eredetű, s tölgyest 
jelent.

/ 3/ Szamota-Zolnai : Oklevélszótár, Bp. 1912. emlit Toboz-Do
boz személynevet is. / 1. a cimszó alatt/

/ 9/ Glaser L. : Kelet-Ounántúl a honfoglalás és vezérek korában 
/ Schneider M. - Duhász V. : Fejér vármegye. Bp. 1937 köte
tében / 54. s köv. - Karácsonyi 3. i.m. I. 293-303.

/10/ Hogy a Dobozy-családnak lett volna ciraere, cimereslevele - ezt Pataki D.V. kéziratos munkájában kétségbe vonja annak 
alapján, hogy Rexa D. : Cimeres nemeslevelek Fejér vármegye 
levéltárában / Turul, 1913. évf. 119-131, 169-81 / c. mun
kájában / nem emliti <d Dobozyakat. De Rexa csak a Fejér me
gyei levéltárban meglévő, jórészt ujabb kori adatokat hozaa/ 
s ez nem jelenti, hogy mivel Fejér megye levéltárában nem 
volt, igy egyáltalában nem volt. - Siebmacher : Wappenbuch, 
Géza v. Csergkeő : Dér Adél von Ungarn samt Neberlándern 
dér St. Stephanskrone, Nürnberg 1893. I. köt. Dobozy II. ci- 
mer Tafel 109. határozottan állítja ennek meglétét. - Az ő- 
si ciraer-rokonságokra Csorna Oózsef : Magyar nemzetségi elme
rek, Bp. 1904. — 61-63. 1.

/II/ Fejér György : Codex diplomaticus, X/4 205. 1.
/12/ Csánki Dezső : Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak 

koriban, Bp. 1897. I-III. köt. - III. 367.1.
/13/ Fejér Gy. i.m. III/2.227.
/14/ Zichy oklevéltár, 1.79.1.
/15/ Anjou-kori okmánytár, III.600.
/16/ Hazai Oklevéltár, VII.425.1.
/17/ L. 11-12. jegyzetek.
/18/ Fejér s i.m.X/5 642.1.
/19/ Daróczy Z.i.tn. 45-46.1.
/20/ Országos Levéltár / továbbiakban : OL / D.O. 19.960.- vagy 

uo. 19268. - 1487. máj. 10. a Csókakőhöz tartozó malom és 
földek ügyében tartott vizsgálatokon ott vannak, mint tanuk 
Dobozi Páify Dános és D. Oohannis Imre.
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/21/ Károly 3. : Fejér vármegye története. X-V. Székesfehérvár 
1896-1904. - II. 647.

/22/ Pannonhalmi apátság lt. Caps. 53.1.112.
/23/ Nagv Iván i.m. 11.331. - Esztergom megye Magyarország vármegyei és városai.Szerk. Borovszky S. - Pilismarót./
/24/ Károly 3. i.m. IV. 447. 1.
/25/ Uo. II. köt. II. old.
/26/ Pannonhalmi rendtörténet. Tihanyi apátság története 720.1.
/27/ Velics L-Kammerer E : Magyarországi kincstári defterek. Bp. 

1886-90. II. 544.1.
/2S/ Oenei K. : A délszláv betelepülés előzményei és folyamata Fe

jér megyében. MTA. Veszprémi Akad. Értesitő II. Veszprém 
1976. - 190. - O.L. 0 18 Proc. Tab. 4 - 7337. - 21.1.

/29/ Takáts S. : Telepítések Esztergom vidékére a XVI. sz. végén. 
Századok, 1903. évf. 532.1. - Gárdonyi Albert : Buda és Pest 
keresztény lakossága a török hódoltság alatt. / Tanulmányok 
Budapest múltjából V. köt. Bp. 1936. - 22-23.1./

/30/ Schneider : M.Fejér megyei nemes csalódok I.II. Székesfehérvár, 1935-1.53.1.
/31/ OL. - 0 18. Proc. Tab. N- 5512. 927.
/32/ Károly 0. i.ra. IV. 527. sköv.
/33/ OL. 0 18 Proc. Tab. n2 927.
/34/ Uo.
/35/ Károly 3. i.m. IV. 36. - A győri káptalan előtt tett vallomá

sok megtalálhatók az OL. 0 18 Proc. Tab. N& 249, 499, 889 sz. 
peres csomókban másolatban, mint bizonyítók, valamint Fejér 
megyei lt. IV - A-32/b. Acta Nob. 207. Debozy-cs, 172. Csuthy- 
cs. csomóiban. - Károly 3. i.m. V. 226.1.

/36/ Uo.
/37/ Illéssy Oános : Az 1754/55. évi nemesi összeírás.
/38/ Fejér megyei lt. IV. - A - 32/b. 207. Dobozy-cs.
/39/ Uo.
/40/ L. 31.sz. jegyz.
/41/ Károly 3.i.m. IV.35.
/42/ Schneider - Juhász : Fejér vm.i.m. 151.
/43/ Budapest, Ráday-lt. -Vértesaljai ref. egyházmegye lt. 90/b. 

jelzett alatt az 1793-1842. évi kéziratos jkv.
/44/ Móricz Pól : Magyar Sirató.
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László BALÁZS :
Die Rolle dér Família Dobozy lm qesellschaftlichen Leben des Bezirks 
Fejér vöm 14. bis zum 19. Oahrhundert

Die Türkenherrschaft bedeutete einen grófién Einburch im Leben 
des Ungarntuns. Um erkennen zu können, wieviei Menschen aus dem 
nittelalterlichen ungarischen Volkstum nach dér Verjagung dér Türken 
am Leben und im Land geblieben sind und bei dér Regénerierung des 
Ungarntums wirksam waren, können wir auch die Genealogie in An- 
spruch nehmen. In Bezirk Fejér glbt es mehrere solche Femllien mit- 
telalterlicher Abstammung, die bis heute blühen. Eine dér Interessan- 
testen ist die Familie Dobozy.

Anfangs wurde die Familie nach ihrem Besitz Tabajdi genannt ;der 
Name Doboz heifit anders Felső-Tabajd. Von 1433 an trug die Familie 
schon den Naraen Dobozy; ihre Mitglieder bekleideten hervorragende Am- 
ter. König Matthias bestátigte sie im Oahre 1482 als alté Adelige 
des Besitzes von Doboz. Nach dér Schlacht bei Mohács wurde das Gedicht 
über das tragische Schicksal von Mihály Dobozy und seiner Gemahlin 
in ganzen Land bekannt ; Die Frau wurde nach dér Schlacht von ihrem 
Mann getötet, damit sie nicht in schmachvolle Gefangeschaft gerate.
Die am Leben gebliebenen Mitglieder dér Familie Dobozy versuchten, 
ihren Besitz zu erhalten, Ende des 16. Oahrhunderts waren sie aber 
gezwungen zu fliehen und zogen nach Marcelháza im Bezirk Komárom 
bzw. nach Bodonyhely im Bezirk Sopron. Hier bewiesen sie ihre 
adelige Abstammung und behüteten ihren Besitz.

Nach dér Verjagung dér Türken mustén sie lange Prozesse um 
ihren Besitz führen, an deren Ende dér König ihnen ihr Gut Doboz 
zusprach.

Im 18. Oahrhundert durften sie weder lm Land noch in Bezirk 
Amter bekleiden, zuerst wegen ihrer Religion / wahrend dér Gegenrefor- 
mation blieben sie Reformierte /, spater wegen dér Zeretückelung 
ihrer Güter. Bie Anfang des 19. Öahrhunderts vermehrte sich die Fa- 
mille sehr zahlreich, so daj! im Dahre 1837 die Halfte dér Einwohner 
des Dorfes Vórtesdoboz deren Namen trug. Ende des 19. Oehrhunderts 
lebten einige von ihnen von Tagelöhnerarbeit auf dem Grundbesitz 
des Erzherzogs Oosef Habsburg in Alcsut, dér eie wegen ihrer adaligen 
Abstammung hochschátzte.

Heute glbt es unter Ihnen auch solche, die als Intellektuelle 
hervorragende Positlonen einnehmen, wie z.B, Imre Dobozi, dér Vor- 
sitzende des Schrlftstellerverbandee.

*



Degré Alajos :

Két zalai család felemelkedése az egytelkea kurialisták közül a 
birtokos nemességbe

Köztudomású, de néhány éve pontosan Í3 kimutattam, /l/ hogy 
a Zala megyei nemesség több mint 87 %-a egyt'elkes kurialista, 
vagy birtok nélküli, esetleg más telkén élő nemes volt. Valószí
nűleg hasonló volt az arány a legtöbb dunántúli megyében. Nemesi 
jogállásukhoz fonto3 jogok fűződtek, / adómentesség, nemesi bi- 
róság előtti perlekedés, stb. / de a megyei közgyűlésekre nem 1- 
gen jártak el. Az 1819 évi kancelláriai rendelet után is csak vá
lasztások, némely más fontos határozat meghozatala céljából si
került felvonultatni egy részüket Jó pénzért, etetve és itatva.
/2/ A megye ügyeit tulajdonképpen a birtokos nemesek, és a XVIII. 
század végén már nagy létszámú tisztviselői kar intézte, akiknek 
túlnyomó része / kb. 85 %-a / a megye közgyűlésein részt is vett.

A birtokos nemesség azonban állandó mozgásban volt. Egyes csa
ládok kihaltak / Zalában Csapody, Perneszy stb./, mások elköltöz
tek, / Zalából a Csébi Pogány / vagy elszegényedtek / Spissich/. 
Igaz, vagyonuknak egy részét nagybirtokosok szerezték meg, ilyen 
darabokból összetákolt latifundium volt a Festeticseké is. Többnyi
re azonban a kihaltak helyébe új familiák léptek. Kivételesen elő
fordult ugyan, hogy az ármálist szerzett jobbágy egyenesen birto
kos nemessé vált, t.i. ha különböző furfangos eszközökkel, zálog
ügyletekkel, stb. már jobbágyként vagyont szerzett, fizetett föl
desurának annak engedélyezéséért, hogy ármálist -szerezhessen, és 
az ármális taksáját is le tudta róni, ilyenkor nemessé válva máris 
vagyon volt a kezében. Ez volt pl. a göcseji László család esete. 
/3/

Többnyire azonban a birtoktalan vagy egytelkes nemes családok 
egyikének-má8ikának sikerült birtokos nemessé válnia. Ennek az út
nak két példáját szeretném Zala megyéből bemutatni, megjegyezve, 
hogy a két példából általánosítani nem szabad, de a megtett út eb
ben az esetben is érdekes.I

Egyik a Csutor család, mely a múlt század végén a megyei ve
zető birtokos nemesség egyik legtekintélyesebb reprezentánsa volt. 
Csutor Imre az 1870-es években több éven át alispán, talán kissé 
konzervatív hajlamú, nagy tiszteletet élvező- úr volt, akinek a 
kritikai helytörténet megindulása sokat köszönhet. 1711-ben azon
ban a Csutorok még Jobbágyok voltak. Csutor István Szentgrót pol
gárváros! lakos 8 társával, egyetemleges felelősséggel 116 forint 
kölcsönt vett fel. Hajnal Sámuel tiszttartótól. /4/ Az új polgár
város! telepesek gazdasági felszerelésére volt szükséges ez az 
összeg, amellyel a tiszttartónak teljesen kiszolgáltatottakká vál
tak. Csutor András pedig ugyanez évben a közeli Kisgörbőn volt a- 
dózó jobbágy, mindössze 1 hold búza, és 1 hold árpavetéssel, 13 
akó borral, egyetlen állat nélkül. /5/ A következő években ennek 
a Csutor Andrásnak sikerült kimaradni az adóösszeirásokból, /6/ nem 
tudjuk milyen eszközökkel, de ezt később a nemesség igazolására 
tudta felhasználni. Fia, szintén András, talán még nála is szegé
nyebb volt, mert " a keszthelyi mester praeceptora “ volt, akinek
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vagyoni helyzete a szintén rosszul fizetett főnökétől függött. Bár 
nincsenek illúzióim az ekorabeli segédtanítók műveltsége tekinte
tében, kétségtelen, hogy irni, olvasni tudott, és környezete, az 
ekkor már elég nagy létszámú keszthelyi nemesség, ambiclókat is 
ébresztett benne. 0 1734-ben megkísérelte nemességének igazolá
sát. Az ekkor szokásos módon tanukat vonultatott fel, akik arról 
vallottak, hogy Csutor András ősének. Ciánosnak " jó levelei " 
voltak, sőt a már elhalt kisgörbői prédikátortól még arról is hal
lottak, hogy ez a Dános " fegyvert viselő, kapitány ember volt, “ 
egy török tisztet elfogott és ezért ármálist kapott. A kuruc vi
lágban azonban a rácok elvitték a leveleit, azok máshová kerültek, 
a birtokban tartó pénzt kért értük, de Csutor András olyan sze
gény volt, hogy 1 hordó bort sem adhatott érte. Ennek a történet
nek különösen az iratok elvesztésére és visszaváltására vonatko
zó része kissé költői és a vizsgálóbizottság sem fogadta el. /7/ 
1742-ben Csutor András újból megkísérelte az igazolást. Ekkor már 
tanúi arról vallottak, hogy ő is, apja is nemes módon éltek. A 
nemes módon élés alkalmasint azt jelentette, hogy nem fizettek a- 
dót, ami meg is felelt a valóságnak, hisz az adóalap összeírásból 
kimaradtak. Ezt a vallomást a vizsgálóbizottság elfogadta és Csu
tor Andrást igazolt nemessé nyilvánította. /8/ Nem egészen érthe
tő, miért tartotta a vizsgálóbizottság elegendőnek ezt a vallomást, 
de legalább Zalában jellemző arra, hogy a puszta nemesi rangot 
ebben a háborús időben / az osztrák örökösödési háborúk idején /, 
kellő ambíciójú és ügyes embernek nem volt nehéz megszerezni.

Nemességének elismerése utón Csutor András Tapolcára került, 
ahol - alkalmasint az erődítmény szabadságának még élő emléke kö
vetkeztében - aránylag nagyszámú volt az egytelkes nemesség. 1747- 
ben és 1760-ban megyei esküdt is volt. Ez nem különös eset, hisz 
ezt az alacsony rangú megyei tisztviselői állást máskor is adták 
irni-olvasni tudó szegény nemesnek. Ő maga és Ignác fia 1771-ben 
és 1777-ben nem is került bele a taksás nemesek összeírásába, ami 
arra mutat, hogy már egy telken felüli vagyona volt. 1762-ben és 
1771-ben a tapolcai kurialista nemesek között találjuk Csutor An
talt, aki talán András ifjabbik fia volt, és akinek ingó vagyona 
1771-ben mindössze 2 igásállatból, 2 tehénből, 15 köböl gaboná
ból, 4 szekér szénából, és 20 akó borból állott. Tehát semmi eset
re sem volt egytelkesnél vagyonosabb. Csutor András másik fia,
Ignác már 1769-ben esküdt, 1786-ban pedig aladószedő volt. /lő/ 
Ennek az Ignácnak fia volt János, akit 1790-ben már beírtak a ne
mesi összeírásba, tehát alkalmasint a 16. életévét már betöltötte. 
Neki sikerült tanulni és ügyvédi vizsgát tenni, ami alapul szol
gált arra, hogy 1800 után megyei alügyéez, majd tiszti ügyész vált 
belőle. Nyilván a diploma megszerzése után, de megválasztása előtt 
feleségül vette Viosz Zsuzsannát, egy tekintélyes, vagyonos család 
leányát, a vezető nemesi csalódok a Sidyek és Terjókek közeli ro
konét. 1796-ban még apósáé Viosz Józsefé volt a salomvári urada
lom, melyhez itt 140, Vitán 25, Gelsén 30, Andráshidán 98 hold 
szántó tartozott /ll/, nem is számítva az erdőket és réteket. Az 
1800-as évek elején ezt az uradalmat már Csutor János felesége ö- 
rökölte, és azontúl Csutor birtoknak számított. Itt született 1813- 
ban fia, Imre, aki 1829-ben már árvaságra jutott, de földesurnak 
írták. /12/ Részéről már a vagyonnal Járó tehernek minősült 1845- 
ben a megyei aljegyzői tisztség.

Csutorék útja tehát a megyei kistísztviselőségen és az ügyvé
di diplomán át vezetett, de birtokos nemesi Jogállásukat az előnyös



- 185 -

házasságnak köszönhették. Talán Csutor János házasságában és dip
lomaszerzésében is szerepe volt annak, hogy a XVIII. század utol
só évtizedében a zalai nemesség forradalmi szárnyához tartozott, 
szabadkőműves, közeli barátja az ugyancsak Salonvárott birtokos 
/ 100 hold szfántó / Tuboly Lászlónak, a magyar jakobinus Spí3Sich 
alispán bizalmasának és később Pálóczi Horváth Adámnak, akihez ér
dekes történeti motivumnak minősülő verses levelet is irt, /13/ 
és akit az ő közreműködésével sikerült kimenteni a " Stájer-tánc' 
cimü verse miatt ellene inditott vizsgálatból. /14/

Másik példám a Deák család, melyhez nem volna szabad ilyen 
röviden hozzányúlni, de a család eredetéről a tudományos igénnyel 
készült Ferenczi életrajzban teljesen téves adatok vannak, /15/
A valóságot jobban megközelíti a regényesen iró Eötvös Károly, aki 
sok mindent megállapított, de a kényesnek látszó kérdéseket elke
rülte és természetesen túlszinezett. /16/

Tény, hogy az alsólendvai Esterházy uradalom 1703 évi adóösz- 
szeirásában fel van tüntetve Zsitkóczon / akkor rendszerint Sitt- 
kócznak Írták, ma Zitkovci, Jugoszláviához tartozó terület, Dob- 
ronoktól - Lendvavésárhelytől - északra kb. 3 km. / a 18 jobbágy
gazda után Franciskus Deák nemes, 8 szarvasmarhából, 28 mérő őszi 
gabonavetésből / 14 magyar hold /, 8 mérő árpa és kölesvetésből ál
ló vagyonnal, 79 dénár taksával. Tehát szerény vagyonú egytelkes 
nemes. Ugyanebben az összeírásban Dobronokon is van Deák István 
nevű 1 szarvasmarhával, 4 disznóval, 6 mérőnyi gabonavetéssel ren
delkező, valamint Deák Márton 1 szarvasmarhával, 1 mérőnyi gabona
vetéssel és 2 kapás szőllővel rendelkező adózó Jobbágy. /17/ Ez ar
ra mutati hogy Eötvös Károly története a jobbágysorban maradt és 
Zsitkóczról Dobronokra költözött Deák rokonokról igazoltnak mutat
kozik.

A nemesi összeírásokba Zsitkócon 1718-ban Deák Péter özvegyét, 
1725-ben Deák Péter özvegyét és Deák Ferencet, 1738-ban idősebb 
és ifjabb Deák Ferencet, Deák Pétert és Deák Jánost jegyezték be, 
1727-ben és 1728-ban Deák Ferenc, Péter és János sikeres nemesség
igazolást folytatott le. 1747 augusztus 20-án a közgyűlésen szava- 
zottak között találjuk Deák Péter főszolgabírót és Deák János es
küdtet. Ez utóbbi Zsitkócon kurialista nemesként is fel van Je
gyezve. 1762-ben Zsitkócon özvegy Deák Jánosnét veszik be a nemesi 
összeírásba. Ezzel szemben Tárnokon 1762-ig Deákkal nem találko
zunk, noha 13-16 kurialista nemes is lakik ott. /18/ Földesurai 
1729-ben még más családok. /19/

A család lakóhelye tehát a XVIII. század közepéig Zsitkóc, 
szerény vagyonú egytelkes nemesek, akik közül 1747-ben kiugrik Deák 
Péter főszolgabírói rangjával és nyilván ő segítette öcssát, a 
Zsitkócon maradó Jánost is megyei esküdt9égre. Egytelkes nemesből 
főszolgabíróvá válni már ritka eset, közelebbi okát azonban nem 
tudjuk. Ennek a Deák Péternek fia volt Gábor, aki 1762-ben mér táb- 
labiró volt, és aki megcsinálta a nagy szerencsét, feleségül vette 
az egyik legvagyonosabb zalai család leányát, Hertelendy Annát, 
Kehí<ia, részben Söjtör és több kisebb falusi részbirtok birtokosát. 
Deák Péter fiának mondja Gábort Ferenczi is s Deák Gábor 1790-ben 
már nem élt, az ő apját a geneológiai adatokat is tartalmazó 1790- 
es összeírásban Söjtörön nem tüntetik fel, csak két fiát, Ferenc 
szolgabirót / a haza bölcsének apját /, fiával Antallal, és József 
locumtenens primarius-t. Viszont ugyanebben az évben Zsitkócon né
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hai Péter aiadószedőnek flát, Ferenc alszolgabirót irják a nemesi 
összeírásba. Ebből arra kell következtetnünk, hogy Deák Péternek 
két fia nőtt fel, az előnyös házasságot kötő Gábor ós a Zsitkócon 
maradt Ferenc.

1768-ban az úrbéri tabellában már Deák Gábor. Tárnok földesu
ra 14 Jobbággyal ós 28 zsellérrel. Rajta kívül csak 2 más nemes
nek volt itt 4, illetve 5 zsellére, 3 továbbinak pedig l-l. /20/ 
Egyik fia. Deák József Tárnokon élt, ott 1796-ban Jelentékeny va
gyona volt, 156 hold szántó. Tófejen 42 hold szántó, de bérelte 
teetvéreinek 84 hold tárnoki szántóját is. /21/ Ehhez járult ter
mészetesen megfelelő rét és erdő, valamint igen jelentékeny úrbé
ri Jövedelem. A tárnoki birtok azonban már Hertelendy Anna férjé
nek kezében tűnik fel, valószínűnek látszik, hogy ez a vagyon is 
a Hertelendyek vagyonából került ki.

Tehát Deákéknál is tulajdonképpen ugyanaz történt, mint Csu
toráknál, csak korábban és sokkal hatásosabban. A megyei tisztvi
selői rang megfelelővé tette az egytelkes származású kisnemest a 
gazdag házasságra és igy lépett á XVIII. század 60-as éveiben áz 
előkelő birtokos nemesség sorába. Unokájának, Deák Antalnak megyei 
karrierje / az 1810-ee években már főszolgabíró, az 1820-as évek
ben országgyűlési követ és alispán /, már természetesen folyik 
nagybirtokosi állapotából.
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Tárnokról van nemesi összeirás az 1717, 1725, 1728, 1738, 
1743, 1747 évből. ZmL. IV. l.e. Inqisit. nobilitaris f.l. 
prot. 5 p.3., f—1. 9. p .69.

/19/ ZmL. IV. 9.a. Conscr. univ. 0.22.a., Málik, Szecsődy, Bécz, 
Tóth család.

/20/ ZmL. IV. l.g. Urbéria tabella Zalaegerszegi járás 59. sz.
/21/ ZmL. IV. 9.e. Zala megyei összeírása az 1796. évi koronázási 

ajándék kivetésére. 980. föl.
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Alajos DEGRÉ ;

Per Aufstieq zweier Famllien lm Bezlrk Zala von den Grundkuria- 
listsn in den Besitzeradel

Mehr als 80 % des Adels in Zala lebten in einer bauerlichen 
Lebensform, antweder als Kurialisten mit einem Grundstiick, oder 
auf dem GrundstUck in Grősse eines Bauemhofs eines anderen, dem 
sie einen Frondienst leieteten. Die genossen die Adelsprivilegien, 
interessierten sich aber fUr die Angelegenheiten des Komitats nicht; 
sie gingen erst nach 1819 - wenn sie anstándig bezahlt wurden - 
ihre Stimmeli ablegen. Den Angelegenheiten des Komitats gingen 
ausschlieBlich die Besitzer und sait dem Ende des 18. Jahrhunderts 
auch schon die vielen Beamten nach. Zwischen den beiden Schichten 
war eine tiefe Kluft. Doch kam es yor, i&p ein bauerlicher Adeliger 
zum GroBgrundbeeitzer wurde. DafUr zeigt uns dieser Aufeatz zwei 
Beispieie, das dér Familie Csutor, die schon am Anfang des 19. 
Jahrhunderts eine bedeutende Rolle spielte und in dér zweiten 
Halfte des Jahrhunderts schon zu den Leltem des Bezirks gehörte, 
und das Beispiel dér Familie Deák, dér Ahnen dea grogén Staate- 
mannes.

Oie Familie Csutor gehörte 1711 noch zu den Leibeigenen, erst 
1742 wurde ihr Adél anerkannt, dann waren die Mitglieder dér Fa- 
mille Kurialisten-Bauernadelige, zwei von ihnen erhielten auch 
kleinere Bezirksamter / Geschworener und Steuereinnehmer von unte- 
ren Rang. / Die Deáks waren schon 1703 anerkannte Adelige, ihr Be- 
sitz ist aber nicht gröySer als dér dér Bauern mit einem Grund- 
stück. Ein Mitglied dér Familie Deák erreichte 1742 das Amt eines 
Stuhlrichters. Seln Sohn und am Ende des 18. Jahrhunderts ein 
Mitglied dér Familie Csutor heirateten Je ein wohlhabendes Madchen, 
ihre Kinder hatten schon bedeutsame Güter, die Oeáks waren sogar 
schon ausgesprochene GroBgrundbesitzer. Ober Csutor, dér eine 
vorteilhafte Éhe schlo/3, wissen wir, da£ er studierte, die 
Advokaturprüfung ablegte, seinen Schriften nach ein gebildeter Mann 
war und im letzten Oahrzehnt des Jahrhunderts mit den Freimaurern 
in enger Verbindung stand, die den Kjnitats leiteten. Bei seinen 
Erfolgen sollen auch sein Flei9, seine Begabung und seine Ambition 
eine groBe Rolle geepielt habén. Ober Gábor Deák, dér die reiche 
Tochter dér Familie Hertelendy geheiratet hat, wissen wir nichts; 
da£ er den Rang eines Tafelrichters gewann, eoll nur die Folge 
seiner Autoritát gewesen sein, die er wegen seines Vertnögens hatte. 
Wie er die Hand des reichen Mádchens bekam, wissen wir nicht.



Dóber Viktor :

A Bezerédj család története - főleg zalai vonatkozásaiban

A nagymúltú család a hagyomány szerint a Lőrente nemzetség 
leszármazottja. Nagy Iván szerint 1257-ben IV. beia egyiK okle
velében fordul elő e nemzetség elsőizben. Or. Juhász l3tván sze
rint a család első, okiratban kimutatható őse, Dedalus, 1236-ban 
szerepel először, szintén IV. Béla idejében. A Lőrinte nemzetsé
gé volt a Veszprém megyei Lőrente, a BczerédJ családé pedig a 
zalai Dozeréd. Mindkét családról a Lőrente birtokokkal kapcsolat
ban fordulnak elő emlitések és érré a birtokra a Lőrente nemzet
ség megszűnése / Lőrentei Gyenge László magvaszakadta / után mind
két család igényt tart. 1440-ben ugyanis, mikor e magszakadás 
történt, Bezerédj Zsigmond és dános, György fiai és az emlitett 
Lőrenthei Lászlónak vérrokonai ellen mondtak a szentkorona számá
ra való lefoglalásnak, bizonyitva, hogy az illető helység őket 
illeti. Vissza is kapták. Uj királyi adomány erősítette meg őket 
ebben 1456-ban. így lett mind Lőrinc, mind Bezeréd / 1848-ig / 
egyedüli birtokosa a Bezerédj család.

Nagy Iván szerint a családi címeren rézsűt oldalra dűlő pajzs 
látható, mely két részre oszlik. A felső mező vörös, az alsó kék 
szinü és ez utóbbiban mintegy vízben úszó oroszlán halad a bal ol
dal felé fordulva, s martalékra nyújtja első lábait. Szájában há
rom ágú korbácsot tart. A pajzs felső szegletén vagy csúcsán zárt 
sisak áll. Erre a mindkét oldalró arany-kék sisaktakaró vörös-kék 
koszorúval van leszorítva. E koszorúból is a pajzsbelihez hason
ló oroszlán emelkedik ki, szájában 3 ágú korbáccsal.

Ouhász szerint az idők folyamán e család a Zala vármegyei 
Koppánban, Dötkön, Szentkozmadombján és Orött szerzett magának bir
tokokat és e birtokokra Miksa királytól nyertek új adományt 1564- 
ben Bécsben kelt királyi oklevéllel. Ezeken kivQl a későbbi idők
ben még más, tekintélyes birtokokat is szereztek. /I/

1. A család rövid leszármazástörtánete. elterjedése, 
előkelő családokkal való kapcsolata.

A mellékelt 3 családfán a legfontosabb Bezerédj-ágakat láthat
juk. Az elsőn a legrégibb ismert Bezerédj-ős, I. György látható 
/ 1400-ból /.Jól szemlélteti a tábla az egyre jobban szétágazó nagy 
rokonságot : kapcsolatba kerül a család, házasság révén, a Nádasdy, 
a Zámbó, a Chernel, a Zeke, a Poki, majd a kisgörbői Körbey család
dal, aztán a Oakusits, Béri Balogh és Bessenyey család tűnik fel, 
hogy Így a vámoscsaládi és szerdahelyi ág is megszülessék.

Vámoscsalád Vas megye északi részén található, közel Sopron 
megyéhez, mig Szerdahely a múlt század óta már beleolvadt a mai 
Fertőszentmiklósba. /2/ E két hely szerepel legtöbbet a mi zalai 
vonatkozásainkban : a kisgörbői jobbágyok ugyanis Szerdahelyre, a 
bezerédiek pedig Vámoscsaládra teljesítenek hosszufuvarokat. /3/
A szerdahelyi Bezerédj III. István fia, IV. István / azül. Szerda
helyen 1796-ban / kerül Tolna megyébe és ott lesz hires politikus 
a szabadságharc előtti évtizedekben, az ún« reformkorban. /4/
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A Szegedy és Festetics, továbbá a Tarányi családdal is kap
csolatba kerültek Bezerédjék. Szegedy XI. Ignác Antónia nevű lá
nyát vette feleségül Bezerédj György / 1799-1863 /, a Rákóczi- 
szabadságharc kivégzett brigadérosának fia, Lajos pedig Festetics 
Klárával kötött házasságot. /5/ 1753-ban a kisgörbői Bezerédj CJób 
kérésére egy megyei esküdt állit ki igazolást arról, hogy Oób 
nagyapja, B. Mihály és neje, Bessenyey Klára az azóta már elhunyt 
Tarányi Lajos apjával, Ferenccel miként alkudozott Szerdahelyen 
Klára leányuk megkérése alkalmával a móring összegén : a szülők 
4000 tallért óhajtottak, a fiú apja, Ferenc, megbízottja által 
1000-et igért. Végül is 2.OOO-ben állapodtak meg; /6/ Ez az adat 
is némileg érzékelteti Bezerédj Mihály vagyoni helyzetét.

Csánky szerint Somogyba akkor került a Bezerédj család, ami
kor Bezerédj György és Beleznay Krisztina fiának, Istvánnak fia, 
Zsigmond Nagybajomba házasodott : Pais Annát vette feleségül,/7/

A család vagyoni megerősödését a következő tényezők segítet
ték elő : 1, A házasság. Azzal, hogy Bezerédj IV. György felesé
gül vette Görbéi Katát, G. István-Csaby Eufrozina lányát, Kisgör- 
bő mellé megszerezte a Görbéi ágon Hány, Ukk és még egyéb falvak
ban levő részeit, a Csaby ágon pedig Nagygörbőn, Csabrendeken stb. 
szerzett birtokot. Görbéi István apja, János ugyanis Ormány Józs'a 
lányát, Orsolyát vette feleségül, Ormány viszont az Ukky Orsolyá
tól eredő Mark János leányával kötött annak idején házasságot. Az 
Ukky, Mark stb. családok pedig a Zámbó, Hosszutóty, Vathy, Czirá- 
ki famíliával voltak rokonságban - amint erre még rámutatunk. - 
Ugyanígy, jóval később, Bezerédj Mihály és Gindly Zsófia házassá
ga is vagyoni gyarapodást jelentett. 2. A Nádasdy és egyéb urak
kal való " familiáris " kapcsolat is gyarapította anyagi és erköl
csi tekintélyüket: pl. Bezerédj György Nádasdy Ferenc udvari " fő- 
embere " és fia, Zsigmond is hosszú éveket tölt Nádasdyéknál : igy 
ennek a családnak oldalán jut el Olaszországba is. 3. Vámoscsalád- 
Szerdahely közel feküdt a győri, soproni-bécsi kereskedelmi gócok
hoz és igy gazdasági helyzetükön sokat segített a kereskedés is./Q/
4. A Nádasdy és egyéb befolyásos családoknak köszönhető nem kis 
mértékben az, hogy Bezerédj György soproni alispán lehetett és utó
dai közül is a legtöbben megyei tisztviselöségukben naqas rangokat 
szerezhettek. Magából a tisztviselői fizetésből azonban aligha 
gyarapodhatott a törzsvagyon, mert a Bezerédjeknél nem ritka a 10- 
13 tagú család is, igy ezek nevelése, taníttatása felemésztette a 
fizetésüket. E megyei méltóságokat inkább azért emlitjük meg, mert 
későbbiekben e tisztségeken keresztül jutottak a vagyonszerzés e- 
gyéb eszközeihez, de leginkább a már említett házasságokhoz, mert 
hiszen a tekintélyes állásból könnyebb volt szerencsésebb házassá
got is kötni. 5. Feltétlenül idesorolhatjuk még a rokonházasságo
kat is, melynek a fő célja : a törzsi vagyon épségének megőrzése.
A tolnába leszármazó Bezerédj István neje, Bezerédj Amália, aki 
írással is foglalkozott. Bezerédj II. Ignác hitvese : Bezerédj Jób 
fiának, Farkasnak lánya : B. Anna ! Viszont B. Farkas másik gyer
meke, Mihály Bezerédj Zsófiát vette nőül. Bezerédj Kálmán, II. Ig
nác fia Bezerédj Lujza kezét kérte meg. /9/ E sok rokoni házasság
nak természetesen árnyoldalai is voltak, köztük a szellemi terhelt
ség is.
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2. A Bezerédj család tagjai a katonai pályán

Az első családfán szereplő Bezerédj I. Mihály, Nádasdy Krisz
tina férje és testvére, III.György is a mohácsi csatában esett el.
A harmadik testvér, Ferenc Szegednél esett el Szapolyay Dános ol
dalán. Bezerédj II. László / apja Chernel Borbálával kötött házas
ságot / 1610-ben Kapuvár várnagya volt és a Mérges helységet bir
tokló jómódú Poky családba házasodott : P. Margitot vette nőül.
E várnagyi beosztás sem volt abban az időben veszélytelen állás.
E házassága és várnagyi tiszte teszi érthetővé, hogy már akkor ol
vashatunk Sopron megyei Bezerédj-birtokokról, igy Fertőszentmik- 
lóson is, ahol földjei a Nádasdy-birtokokkal határosak./10/ Az ő 
fia, IV. György is fegyverforgató volt, hiszen Nádasdy Ferenc ud
vari főembere lóvén, sokszor jár katonai ügyekben is. Ez időből 
ismerjük fizetését is. Fia, I. István pedig nemcsak zalai és somo
gyi alispán, hanem Pápa lovaskapitánya is, akinek sok szomorúságot 
okoztak a fegyelmezetlen végvári vitézek, főleg 1684-ben. /II/

Fia, Dános is jó katona volt. Zalavár várnagyaként emlitik és 
Geiger Krisztina volt a hitvese. Hazafias, " rebellis " gondolko
dásáról is van adatunk, főleg 1709-ből. /ÍZ/

Tragikus volt viszont Bezerédj Zsigmond fiának, Imrének sor
sa : amikor Rákóczi megtudta, hogy az osztrákok felé közelit, tár
gyal, ennek demoralizáló hatásától félve kellett legbátrabb briga- 
dérosától megválnia a kivégzéssel. Hitvese Botkay Mária volt és a 
tőle született Lajos vette nőül a már említett Festetics Klárát.
/13/ Imre testvérét. Tamást, pedig a törökök ölték meg Zemlinnél 
1691-ben. /14/

A Bezerédj család bizonyára részt vett az ” örökösödési " há
borúban, éppenúgy, mint a napóleoni harcokban. Csupán kisgőrbői 
vonatkozása miatt említjük meg Bezerédj Ferencet, akinek katonai 
rangját a kisgőrbői halotti anyakönyv is őrzi és nejével. Illési 
Borbálával a kisgőrbői templom szentélyében levő kriptában kapott 
helyet. Leányukat, Zsófiát Zichy Dános úr vette feleségül. /15/ Ha 
nem is katonáskodással, de a haza szolgálatéban állt, mint politi
kus : Bezerédj István, aki Tolna megyének 1830-tól követe volt és 
elsőnek adóztatta meg magát önként. Igazi hazafi volt, szociális 
érzésű és az ipar fellenditésén is sokat fáradozott. Elvei mellett 
is kitartott' és állást sohasem vállalt. Más szóval nem a karrier 
miatt áŰt a reformmozgalom élére. /16/ Bezerédj Lajos, a szerdahe
lyi ágon levő B. Kálmán és Sándor testvére a reformkor vége felé 
testőrtiszt, majd a 48-as szabadságharcban Görgey ezredese lesz./17/

3. A vármegyék szolgálatában

Már a középkor végén rábukkanunk egy Bezerédj-re a zalai al
ispánok között : 1458-ban Bezerédj Dánosra, /18/ de a török idők
ben Is akadnak a családból ilyen méltóságok.

Bezerédj IV. György pl. Sopron megye alispánja és országgyűlé
si követe. Társadalmi rangjához méltón alispáni családból nősül : 
a veszprémi alispán, Körbey István lányát, Katalint veszi el.
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Fia, István nemcsak Pápa lovaskapitánya, hanem Zala-Somogy 
közös alpispánja is. Nem kell külön mondanunk, mennyi súlyos me
gyei problémával kellett neki is megküzdenie.

Bezerédj György fia, Zsigmond a Nádasdy családnak köszön
hette, hogy 1665-ben a hosszú, febr. 18-töl május 19-ig tartó o- 
laszországi utazáson résztvehetett és ezzel kitágult látóköre.
Itthon pedig a vármegyei életben is szerepelt. /19/ VI. Bezerédj 
György Vas- és Veszprém megye követe is volt, később meg alnádor, 
1829-ben a kőszegi tábla elnöke. Ő vette feleségül Szegedy Antó
niát. E vámoscsaládi ághoz hasonlóan nevezetes megyei tisztségvi
selőket találunk a szerdahelyi ágon is : a II. Mihálytól leszárma
zó III. Mihály : Győr megye alispánja, a megye országgyűlési kö
vete és a hétszemélyes tábla ülnöke / 1786 /. Nejétől, a gazdag 
Gindly Zsófiától való 4 fia is Jogi pályára lépett. Közülük I. Ig
nác több megye országgyűlési követe, 1793-ban hétszemélynök, a Sz. 
István-rend kiskeresztese és kir. tanácsos / 1815, 1820 /. Fia,
II. Ignác pedig Győr vármegye alispánja éveken át, követe és udva
ri tanácsos is. Ennek fia lett a Görgey ezredeseként emlitett Be- 
zerédj Lajos. /20/ A győri alispán, III. Mihály öccse volt a kis- 
görbői főldesúr, B. Oób, aki Jogi pólyát végzett, de élete vége 
felé megyei főadószedő lett. Sajnos e tisztsége okozta bukását is: 
részben szembetegsége, részben más okok miatt kb. 10.000 ftnyi a- 
dósságot hagyott hátra. Első hitvesével. Bittó Erzsébettel, majd 
második nejével. Forintos Annával szép vagyont kapott ugyan, de 
a szépen induló uradalom az ő halála után, a század vége felé, 
1780-1810 közt igen sok nehézséggel küzdött. Csak 1810-ben sike
rült az utódoknak letörleszteni a nagy adósságot, melyből csak ke
veset engedett el a király. /21/

Oób halála után nem kis mértékben az is elősegítette a romlást, 
hogy a gazdaság mögött nem állhatott egy hosszú éveken ét megyei 
méltóságot viselő apa, aki biztos fizetésével, rangjával, gazdálko
dásával segíthetett volna családján. így kénytelen volt 5ób leánya, 
Anna:; szinte gyerekfejjel férjhezmenni a veszprémi úrhoz. Kun Lász
lóhoz } Bezerédj Farkas, a másik testvér pedig, alighogy elvette 
feleségül Szegvárott a neves Gyulai Gaál családból Terézt, nemsoká
ra meghalt. Ő is árváka hagyott. A harmadik testvér, ifjú Dób is 
korán meghalt, s ráadásul izgága, kóxtekező természetével nemegyszer 
a megyé'-«l is összeütközött. Fiuágon tehát kihalt a kisgörbői 3ób- 
nemzetség és ezért került ide az 1800-as évek elején a győri oldal
ág, vagyis Mihály fiai közül Ferenc és Ignác. Ezek a tények jól 
szemléltetik, hogy a vármegyei tisztségviselés a terhek ellenére is 
biztos Jövedelmi forrás is volt, s ahol ez megszűnt, az uradalom és 
a család is megsinylette.

4. A kisgörbői Bezeréd.j uradalom rövid története

Mivel kutatásunk főtárgya elsősorban Zala megye és itt is főleg 
Kisgörbő és Bezeréd, legyen szabad, először most Kisgörbőt belevon
ni ebbe a genealógiai dolgozatba. Más szóval : a Bezerédj család 
tagjait most nem mint hazafiakat, katonákat, vármegyei tisztviselő
ket, hanem mint földesurakat nézzük.

A Bezerédj család egyik tagja, IV. György feleségül vette Kör- 
bey István úr leányát, a Csaby Eufrozinától született Katalint. Ez
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a Csaby Eufrozina a tatai várkapitánynak, Csaby Mihálynak és 
Eördögh Katalinnak volt a leánya. Mivel pedig a Csaby nemzet
ségnek Csabrendeken és sok más helységen kivül Nagygörbőn is 
volt birtoka, igy érthető, hogy Bezerédj György Kisgörbőn ki
vül e szomszédos faluban is kapott birtokot. Egy ideig a kis- 
görböi birtok miatt a soproni alispán urat, Bezerédj Györgyöt 
egyszerűen Görbéi Györgynek is nevezték. /22/

Megjegyezzük, hogy a török időkben nem beszélhetünk igazi 
kisgörbői uradalmi központról. A török betörések és adózások mi
att földesúri szempontból biztonságosabb volt Vas- és Sopron me- 
gyébaallodiumot fenntartani. Volt ugyan 1600 körül is már Kisgör
bőn nemesi udvarház, felsorolták a szántók, rétek, szőlők számát 
is, de megjegyezték, hogy minden puszta... Ez az összeirás, gaz
dasági feljegyzés még Bezerédj György apósának, Körbey Istvánnak 
fiatalabb éveiben keletkezett, sőt ennek apja, Körbey Dános, a 
török fogságban sokat szenvedett bátor katona-földesur gazdasági 
helyzetére vonatkozott. Mind a beházasodó Bezerédj György, mind 
ennek fia, István, a pápai kapitány, csak távolból irányitja a 
kisgörbői és nagygörbői Jobbágyokat, hajtja be rajtuk a földesú
ri járandóságokat.

Még a II. Mihálytól s Bessenyey Klárától való IX. Ferenc is 
Ukkra rendeli a kisgörbői aratókat robotba 1722-ben kötött conr- 
tractus alapján, mert ott van egy nagyobb, életrevalóbb gazdaság, 
ahol több robotoserőre van szükség. /23/ Dóval korábban, még a 
pápai kapitány, István fiának, Dánosnak idejében történt, hogy a 
rendeki Bors Péter is Ukkra volt kénytelen menni Dános úrhoz, hogy 
engedélyt kérjen egy " boronaház " építésére egyik rendeki Bezerédj- 
telken. /24/

Bezerédj Ferenc úr fia, Dób az első, aki Kisgörbőn resldenciá- 
lis kúriát épit és uradalmi központot alakit. Ez az épitkezés a je
lek szerint 1750 táján történt. /25/

Milyen volt Dób ur és a jobbágyok viszonya ? Igaz, hogy Győr
ben alispánkodó bátyja, Mihály is befolyással volt Kisgörbo akkori 
úrbéri helyzetére, de a források szerint elsősorban Dób volt az, 
aki egymásután szedi el a jobbágyoktól irtásföldjeiket, a robotot 
pedig annyira emelte, hogy az 1768-as Urbárium által megőrzött job- 
bágyvalloraások szerint nem sokkal előtte zendülésben tört ki a fe
szültség, akárcsak a Festetics uradalom sok falujában. /26/ Egyéb
ként a zdndülés legfőbb oka az 1760. jun. 30-án Kisgörbőn tartott 
úriszéki gyűlés 7 pontja lehetett. Ezek közt főleg a Sopronig és 
Győrig előiirt hosszufuvar volt a legsérelraesebb I /27/

Dób halála után a jobbágyok helyzetét még jobban nehezitette 
a családi adósság miatt támadt zilált anyagi helyzet, az özvegy 
Forintos Anna, továbbá a váltakozó uradalmi ispánok önkényeskedé
sei. Nincs időnk ismertetni az 1848-ig tartó sok-sok úrbéri panaszt, 
csupán annyit jegyzünk meg, hogy a földesurak irtásföldfoglalásai 
elsősorban urasági majorföldjeik gyarapítását szolgálták. Ezen ki
vül a legeltetés, az un. Tilos kérdése volt az, ami az erdei ha
szonvétellel együtt sújtotta a Jobbágyságot. Nem csoda tehát, ha 
már a napóleoni csapatok közeledése is reményt ébresztett a Jobbágy
ságban. 1848-nak kellett azonban eljönnie, hogy megváltozzék a job- 
bágy-földesúr áldatlan viszonya.
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A Bezerédj család tagjai tehát Kisgőrbőn hasonló eljárást 
alkalmaztak. Dint más földesurak a negyében. Messze elmaradtak 
tehát Tolna megyei rokonuk. Bezerédj István nemes reform-gondol
kozásától !

5. Bezeréd és egyéb zalai birtokok.

Bezeréd, a család ősi faluja most elsősorban azért kerüljön 
.ide, hogy a napóleoni háborok idejéből megismerkedhessünk . Pálffy 
Oános uradalmi ispán beszámolójával, 1809. aug. 27-én ugyanis, a 
franciák elvonulása után beszámol az elmúlt hónapok nyomasztó 
helyzetéről. A jobbágyok ugyanis - ezt máshonnét tudjuk - el vol
tak már keseredve az egyre nehezebb jobbágyterhek miatt : nemcsak 
a Vámoscsaládra megkövetelt hosszufuvar miatt, hanem azért is, 
mert a bezerédi hegyben egyre több szőlőt vettek ki kezükből a 
Bezerédj-testvérek, s ezeket potom áron fizették ki. /28/ Nos, a 
franciák közeledtének hirére a jobbágyok gyűléseket tartottak és 
kijelentették, hogy ezután a földesurnak csak áldomásért lesznek 
hajlandók robotolni, de csak azután, hogy saját földjeiket meg
munkálták. Ha pedig jönnek a franciák, azokat azonnal az urasig 
pincéjéhez vezetik, A püspöki dézsmálásról is kemény szavak hang
zottak el. /29/

Ne csodálkozzunk ezen a hangulaton. Bezeréden is, más Zala me
gyében fekvő Bezerédj-birtokokon Is sok keserű előzménye volt en
nek az ébredő népi öntudatnak. Elég csak megemlítenünk a kisgörbői 
Bezerédj Oób eljárását Szentkozmadombján ; 1760-ban kibecsülteti 
jószágából Kelemen István^ aki ép nemesedik, felesége pedig máris 
nemes. Az ok és a cél : hogy a lakásukból majort csináltathasson 
és a birtokot Így ő hasznosíthassa. /30/

Ha ezt tette egy nemessel, mennyivel inkább megtette jobbágyai
val is.

Csupán megemlítjük, hogy e birtokokon kívül olvasunk még Szeg
vár, Ukk, Sárosd / ma Szentimrefalva /, Csabrendek, aztán Göcsejben 
Boncodfölde, Szentkozmadombja, Görbő puszta stb. birtokokkal kap
csolatban is. Az úrbéri állapotok csaknem mindenütt hasonlók voltak.

6. A Bezerédi család és az egyház.

A protestantizmus első időszakában a Bezerédj család csakhamar 
evangélikus lett. Ennek az a magyarázata, hogy Bezerédj IV. György 
Sopron megye alispánja volt akkoriban, ahol erős evangélikus közös
ség volt, továbbá Nádasdyék bizalmi embere is volt. Még 1643-ban 
az evangélikus hitben él, de mikor katholikus, hitre tért Nádasdyy 
ő is nemeokára követte ebben. /31/ Kisgörbő egészen 1631-ig a kis- 
komáromi ref. egyházkerBlet tagja volt, de ekkor a még evangélikus 
Bezerédj György földeeurasága idején Ki6s Bertalan soproni ev.püs
pök darabontokat küldött Kisgörbőre. Ezek kiűzték onnét az utolsó 
ref. lelkészt, Fertóriue Mátyást és attól kezdve evangélikus lett 
Kisgörbő, /32/ A másik falu, Nagygörbő valószínűleg eredetileg is 
evangélikusnak indult, noha néhány ref. nemes is lakott ott, mint 
a Szücs család, mely később Fejér megyébe vándorolt. /33/ A Bezeré
dj család dicséretére legyen azonban mondva az, hogy amikor 1643 u-
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tán ismét katholikus lett a familia, sem Kisgörbőn, sem Nagygör- 
bőn nem bántották a hiveket evangélikus hitük miatt, hagyták ő- 
ket abbén élni. Csak 1695-ben változtat hitet Nagygörbő és 1705 
után Kisgö.rbő, de nem tudjuk, ebben volt-e része a Bezerédj csa
ládnak .

Amikor 1754-ben megalakult a kisgőrbői plébánia, a veszpré
mi iratok megállapítják, hogy sem Bezerédj Jób, sem Zeke József 
úr nem gyakorol kegyuraságot, mivel a templom és plébánia irányá
ban oly csekély adakozást mutatnak fel, hogy ez a ksgyuraság el
mét nem érdemli meg. /34/ Ettől függetlenül nem zárkózott el so
hasem a Bezerédj család a templom támogatásától. Csupán az 1739- 
ben leégett kisgőrbői plébánia 6 évig húzódó újjáépítése az, a- 
melynél nem is csodálkozhatunk, ha nem segítettek : a nagy csalá
di adósság miatt, A következő században aztán egyre sűrűbben je
lennek meg Bezerédjék a kisgőrbői anyakönyvekben, annak jeléül, 
hogy itt élnek újra és igénybe veszik az egyházat. Majd későbo 
látni fogjuk, hogy Dombay Xgnácné sz. Bezerédj Antónia pedig ne
mes iskolai alapítványával segíti elő a kisgőrbői iskolaügyet./35/

A teljesség kedvéért megjegyezzük még azt is, hogy a Bezerédj 
famíliából tehetséges és érdekes papi egyéniségek is kerültek ki. 
így 1753-ból olvasunk Bezerédj Ferenc felsőőrsi prépostról egy pa
rázs hangulatu szőlőhegyi verekedéssel kapcsolatban. /36/ A Somogy
ba került nagybajomi ágon találjuk Bezerédj Miklós veszprémi kano
nokot / sz. 1793. / 03 Márton papot / sz. 1795 /. Az előbbi az 
1839/40-i országgyűlésen helytelenítette a horvát hivatalnokokra 
gyakorolt magyar nyomást, hogy ti. a magyar nyelv legyen hivatalos 
nyelvük. /37/ Deák Ferenc is hasonlóképpen gondolkodott.

7. A Bezerédj család kámi levéltári anyagának néhány
tanulsága 'v

A Bezerédj család régi iratait a kámi, ménfői anyagban, to
vábbá a Szegedy-Zichy család anyagában találhatjuk meg. E kis dol
gozat alkalmatlan arra, hogy ezt a hatalmas anyagot itt értékel
hessük. így csupán a kámi levéltári anyag főbb tanulságaira muta
tunk rá.

a./ A házasságok révén szerzett birtokok okmányai Bezerédj 
■ György kisgőrbői beházasodása előtti időkből .

A Görbey Katát feleségül vett Bezerédj György, a későbbi soproni 
alispán egyik érdekes irat mellékleteként a következő leszármazást 
közli velünk :

" Uki András vette el Cziráki István leányát, Margitot, ezek- 
tül származott üki Orsola, ezen Orsolát vette el Mark Ciános. ezek- 
tül származott Mark Anna, ezt vette el Ormán Józsa. kinek lett leá
nya Ormán Orsik, akit Görbéi János vett házostársul, ezeknek fia 
Görbéi Istvá.i vala, aki Csabi Frusinát vette feleségül, ezeknek le- 
ánvát. Görbéi Katát vette el Bezerédj György " /3S/

Ez a felsorolás azért fontos, mert fényt vet arra, milyen mó
don találkozunk a későbbiek folyamán Bezerédjékkel Csabrendeken, 
Ukkon, stb.
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Előbb azonban megjegyezzük a következőket : Uki András és 
Cziráki Margit lánya, Orsolya, Mark dánoshoz ment feleségül el
ső izben, s ennek dános fiát és Anna lányát ismerjük az iratok
ból. Utána ment férjhez Csaby Bazsó Andráshoz, aki szintén öz
vegy volt s első nejétől származó Krisztina lányát előbb Hat- 
halomy László, majd a felségsértési perben / zalavári kincsrab
lás I / szereplő Csány Bernét vette el. /39/

Még 1558-ban osztály jött létre Uky Orsolya és testvére,
Zsófia közt. Néhai Uky András leányai ezek. Itt olvashatunk e csa
lád birtokairól : Káld, Szőcz, Uk, Ederics és Mindszent falukról.
/ 40/

A három utóbbi a Bezerédjek iratai közt is sokszor szerepel.
A Sopron megyei Cirák község és Uky András házassága révén örök
lődik részbirtokként a Körbey családra : ezért olvassuk 1595-ben, 
hogy Körbey dános özvegye, illetve árván maradt fia, István, a ké
sőbbi veszprémi alispán nemcsak Kisgörbő, hanem Cirák nevű birtoka 
védelmére is kért curatort. /41/ 1636-ban Csaby Frusina, Görbey 
István özvegye is arra kéri vejét, Bezerédj Györgyöt, legyen gond
ja Cirákra, az ott élő jobbágyokra és arra, hogy Ukkról szekere
ken gabonát hozzanak ide./ ti. a töröktől biztonságosabb helyre / 
/42/ 1649-ben is az özvegy épületfát hordát Cirákra, gabonát kell 
csépeltetni, mert a ház fedésére kell a szalma stb. /43/

Az Ormány és Körbey család sorsán elgondolkozhatunk s 1560-ban 
Ormány várnagyot a sümegi templomban a kereeztkut mellett szúrta 
le egy Veszprémi Gergely nevű szervitor lándzsájával és igy árván 
maradtak kiskorú gyermekei, köztük az az Orsolya is, aki nem sok 
idő múlva Körbey dános neje lett. /44/ Körbey dános és húga, Anna 
is korán árva maradt, mivel apjuk, Körbey György, Vatay Klára fér
je fiatalon elhunyt. /45/ A két árva egybekelése utáni évek legszo- 
morubb eseménye volt Körbey dános török fogása : hogy innét szaba
duljon, adta kisgörbői jószágét zálogba Bornemissza dánosnak s Or
mány Orsolya és testvére, dános a zálogból úgy tudta kiváltani, 
hogy még ezüstnemüit is eladta. /46/ Később még azt is megtudjuk, 
hogy Körbey dános nőtestvére, Anna is segített a kiváltásban, ezért 
egymásután három házasságot kötve, bizonyára a férjek nyomására is, 
anyagi követeléssel lép dános árvái, köztük István elé. /47/

Már ezek az adatok is sejtetni engedik, hogy az a Körbey-bir- 
tok, melynek őrökébe lépett házasság utján Bezerédj György, sok 
szenvedést átélhetett. E családi tragédiák, a korai árvaság okozta 
azt, hogy pl. a kisgörbői birtok legkapzeibb szomszédai, a Hagymá- 
siak erőszakkal használni kezdték néhai Körbey dános pusztáját. A 
kiskorú fiú, István védelmére keltek, szerencsére, jóakarói és igy 
a zabbal bevetett területek után kárpótlást kapott a jogos örökös. 
Hagynásy Gábor azzal érvelt, hogy a kb. 100 holdat azért vetette 
be, mert már évek óta puszta a falu és a megmaradt néhány Jobbágy 
is Szentgrótra, az ő oltalma alá menekült. /48/ Az tény, hogy a 
török a századfordulón sok falut teljesen letarolt, átmenetileg 
teljesen pusztává tett. Kisgörbőn is 1598-ban Görbey Istvánnak mind
össze 3 háza maradt jobbágyaival./49/ Nemcsak a földek pusztultak 
el, hanem a szőlőket is alig művelték. /50/

A Sopron megyei birtokokon Bezerédjék természetesen nyugodtab- 
ban gazdálkodhattak, de éppen Kapuvár 1665. évi felgyujtása mutat
ja, hogy néha-néha ott is felbukkant a tőrök pusztító ereje : Be
zerédjék iratos és kincses ládái is elpusztultak akkor e várban, a



hová sok más nemes ur is behordta holmijait* /51/

b/ Bezerédj György és leszármazottjainak anyagi fejlődése

Hallottuk már, hogy a család Sopron megyei birtokait első
sorban az 1600-a9 évek elején Kapuvár várnagyaként szereplő Be
zerédj László alapozta meg Poky Margittal való házasságával. Mi
vel ennek a Lászlónak nagyapja, a Mohácsnál elesett Mihály Ná- 
dasdy Krisztinával kötött házasságot, igy érthető, ha e rokoni 
kapcsolat révén is egyre nagyobb bizalommal volt a család Nádas- 
dyék iránt.

Adjuk csak át a szót egy 1670-1700 közt keletkezett, dátum 
nélküli forrásnak, mely alighanem György fiától, az Itáliát járt 
Zsigmondtól való :

" Bezerédj Lászlónak fia B. György, ennek felesége Görbey 
Kata. Ez a B. György g y e r m e k s é g é t ü l  f o g v á s t  
nagy Grófi Udvarokban szolgált, táborokban járt, az után nagy 
hirü Groff Nádasdy Pál Ur ő Nagyságát holtáig hiven szolgálta, 
az után az T. Gróff Nádasdy Ferenc Oudex Curiae eő Nagyságát fe
les esztendőkig dicséretesen szolgálta, utoljára ezen Nemes Sop
ron Vármegyének Vice Ispánságát 7 egász esztendőkig holta napjá
ig viselte becsületesen Isten nyugossza az eörök életben. Ennek 
a Györgynek fiai voltak István, Sigmond, Pál, Dános, György, Á- 
dám, Mihály leánya pedig Dudit, Zeke Istvánná. /52/

Apja, László ia Nádasdy Pál főembere volt. /53/ Amikor 1672- 
ben Szerdahelyen tanukat hallgatnak ki arrdl, hogy a szerdahelyi 
és vámoscsaládi kúriát és a hozzátartozó javakát Bezerédjék min
dig békésen birták-e, megvallják, hogy a szomszédos Nádasdyékkal 
mindig a legbákésebb viszonyban voltak és azok még a kocsmáltatást 
sem akadályozták. Itt emlitik a tanuk az 1665. évi szörnyű kapu
vári vár-égést, amikor a Bezerédj család iratai és kincsei is o- 
davesztek. /54/ Amikor 1662-ben Bezerédj György végrendeletét 
irja, /55/ akkor is apró-nagyobb gyermekeit ós feleségét vagyoná
val együtt Nádasdy urék oltalmába ajánlja.

György ur 1629-ben még gr. Thurzó Ádámot szolgálta. 4 lovat 
tarthatott, mindegyik után évente 20 forintot kapott, 20 mérő 
zabbal, 20 mérő búzával, egy vég “ karazsin" posztóval, egy-egy 
öl szénával, két szolgájának napi egy-egy öreg pár kenyérrel és 
két icze borral, az ur asztalánál való élelmezéssel és öt rőt 
" gránát"-posztóval. Később már Nádasdy ur szolgálatában van és 
egészen 1647-ig nyomon követhetjük fizetését - mely lényegében 
hasonló az előbbihez. György ur tekintélyét mutatja Nádasdy e so
ra : ' Hogy mi bizonyos dolgainkat meg akarván láttatnunk, az mi 
Kapui Dószágunkban, a végett küldettük ki Feő Ember Szolgánkat, 
Bezerédi György Uramat ... amit tehát ő fog kérdezni Ura nevében, 
azt feltétlenül megválaszolják*. " /56/

Nem csoda, ha ilyen szoros kapcsolat az anyagiakban hatással 
volt a vallási kérdésekre is : amint hallottuk, Nádasdyt követve 
ő is katolizált 1643 körül.
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Családi körülményeiről is vannak adataink : először is 8 
leánytestvéréről készült egy jegyzék : 1622-1643 közt mentek e- 
zek férjhez, mint B. László és Poky Margit leányai. Ezek a követ
kezők :
1. Bezerédj Anna 1622. ápr. 26-ón esküdött Vittnyédy Dános urral.
2. Bezerédj Erzsébet 1625. jan. 21-én Deseő Dános urral,
3. Bezerédj Zsuzsanna 1626. jan. 22-én Militenczi Miklós urral,
4. Bezerédj Dudit 1627. jan. 15-én Horváth Pállal,
5. Bezerédj Margit 1632. jan. 10-én Dankovics Ferenccel,
6. Bezerédj Krisztina is 1632. jan. 21-én Palásti Sándorral,
7. Bezerédj Fruzsina 1639. jan. 25-én Horváth Ferenccel,
8. Bezerédj Dorottya 1643. Jun. 27-én Zanovics Sámuellel.

Magának Györgynek a gyermekeiről már hallottunk. István nevű 
fia, a későbbi pápai kapitány nagyszombati tanulóéveiről is van
nak adataink. így 1647. jun. 17-én is irt egy levelet apjának,/57/ 
Ebben a Jezsuitáknak való 3 ftos tartozásáról van szó. 1649-ben ap
ját szintén innét értesitik élelmezése, szállása felől, kéri, ren
dezze a számlát, mert nem szeretné " tudományoknak fundamentomait" 
félbehagyni ’. /58/

1635-ben Bezerédj György édesanyjának, Poky Katalinnak ir a 
gazdasági ügyekről Lékáról keltezve levelét. A pestis miatt i- 
jesztő a munkáshiány / aug. 27-én kelt a levél 1 / és ezért még 
mindig nem arattak le, egy öreg házaspárt is csak nehezen tudtak 
fogadni I Ha anyja találna még pénzes aratókat, fogadjon, fel... 
/59/

Végül hadd emlitsük meg még György fiát, Z s i g m o n d o t  
is. Nevezetes olaszországi naplója végén ezeket irja magáról :

" 1638. febr. 22-én születtem Szerdahelyen ”... 1655. márc. 
10-én ment el Pozsonyba és ott * az ország gyűlésekor állottam 
Széchi urak mellé, kikkel csakhamar üdőn menten Grácban s jártam 
két esztendeig o s k o l á b a .  1657. esztendőben hattam el Széchi 

urakat jöttem Szerdahelyre májusnak 15. napján. ”
1657. jun. 23-án állt gr. Drugeth Homonnay György udvarába 

" Szájbersdorff”-ban. Halála órájáig szolgálta urát, Í661-ig. Okt. 
9-én volt a temetése, hazajött, majd Nádasdy Ferenc ur szolgálatá
ba állt, éspedig 1663. jan. 1-én. 1665. aug. 12-én, vagyis római 
útja után jegyezte el magának házastársul nemzetes Béri Balogh Klá
ra asszonyt, s a lakodalom 1666. febr. 28-án volt Csempeszházán.

Gyermekeit igy sorolja el : Szerdahelyen született Ferenc 
fia, 1668. nov. 6-án, 1670. okt. 28-án azonban Isten " elvette " 
őt magának. 1670. május 22-én uo. született Tamás / ő esett el 
1691-ben ^emlinnél /, 1673. ápr. 14-én György Vámoscsaládon szüle
tett, ugyanitt Marinka is 1675. febr. 20-án. 1678. dec. 8-án, “Bol
dogasszony fogantatása napján “ László született, 1679. dec. 9-én 
l m  r e / a későbbi kuruc brigadéros 1 /, 1682. febr. 22-én pedig 
Zsigmond. A keresztelések dátumát is közli a boldog apa. Általában 
4-5 nap múlva szokott ez történni. /60/ Ugyancsak a napló végén 
közli a szomorú jegyzetet :

Anno 1691. die 10 Aug. Zemlen az Szava vize mellett Az Derék 
két Armada egy más elleniben állván az Több úri rendek és vitézek.
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között dicsóretessen viselvén magát, ennyihány Törököt ki végez
vén ez vllágbul. Az ón kedves Fiam, B. Tamás egy Oancsár golyó- 
bisátul meg lövetik és 15. Aug. meg holt Soós Várnál 8 ott te
mették el. Requiem aeterna.... *

I
Az itáliai naplóról itt helyszűke miatt, csak annyit Jegyzünk 

meg, hogy Szerdahelyről 1665. febr. 18-án indult el Bezerédj, hogy 
Nádasdy Ferenchez és kíséretéhez csatlakozzék Potundorfbán. Csak 
márc. 1-én érkeztek olasz földre. Legnagyobb élményei közé tarto
zott Velence és Róma megtekintése, a sok templom, ereklye stb., de 
részletesen leirja a velencei hajógyárakat, fegyverraktárakat is, 
elsősorban a katona szemével nézve mindent. Husvót ünnepeiben fo
gadta őket a pápa is. Máj. 19-én érkeztek haza. Egy szót sem szól 
urának a küldetéséről, de néhány körülményt megemlíthetünk : elő
ző évben, 1664-ben zajlott le a szomorú szentgotthárdi csata és a 
még szomorúbb vasvári béke. 1666-ban Nádasdy és Wesselényi szö
vetkezik, majd Nádasdy 1667-1670-ig helytartó, s mivel a Wesselé
nyi összeesküvésben résztvett, 1670. szept. 3-án őt is elfogják.
Ez a történelmi háttér és nincs kizárva, hogy Nádasdy Velencével 
és Rómával is a törökkel kapcsolatban tárgyalt, amelyről a napló 
nem szól. Nekünk azonban müvelődéstörténetileg nagyon érdekes ol
vasmány, mert egy gyarapodó nemesi család egyre táguló látókörét 
figyelhetjük meg a sorok között.

A Napló hátsó részében akadunk még néhány családi feljegyzés
re. E Zsigmond egyik fia, az 1673-ban Vámoscsaládon született 
G y ö r g y  is folytatni, akarta apja irását :

" Én Bezerédj György vettem el Beleznay Krisztinát házostár- 
sul 1696. esztendőben Isten rendelésébül H - aztán felsorolja gyer
mekeit / az első két leánynál dátumot nem közöl / :

1. Eörsike, 2. Ádám; 3. Kata / 1701. ápr. 25/, 4,Marinka 
/ 1704. jan. 20/; 5. Imre / dátum nincs/, 6. Ferenc / 1706. aug.
29 /, 7. Boriska / 1708/, 8. Sándor / 1709/, 9. Krisztina/1710/,
10. Klára / 1713. jul.7/, 11. Eörsike / 1715. jul. 5- az el3Ő 
Erzsi úgy látszik, meghalt /, 12. Anna Teréz / 1716. szept. 9./ 
és 13. István / 1708. ápr. 18./

Ugyanigy megtaláljuk e Naplóban György 13. számú gyermekének, 
I s t v á n n a k  családi feljegyzését is. Elég későn, 1752. Jan. 
30-án házasodott és Győrött vette feleségül E r d ő s  Krisztinát. 
Tőle 7 gyermek született s 1. 1753-ban Ádám és Antal : Jan. 15-én 
születtek, nyolcadnapra meg is haltak... 2./ 1754. jan. 6. Terézia,
3./ 1755. márc. 20. László / harmadnapra meghalt/, 4./ 1756. aug.
5 : Zsigmond, de ő is meghalt ötödnapra, 5./ 1758. máj. 2. : Zsig
mond és Farkas . ”... az Családi kápolnában / vagyis Vámoscsaládon!/ 
"keresztelték "... 6./ 1761. Jan. 15. Katinka. 7./ 1762. aug. 10: 
utolsó fia halva született. Aztán ezt Írja szomorúan : " Ugyan ez
zel az ides Anyja is meg holt 12-a ejusdem mensls hét és nyolc 
óra tájban az eő Teremtőjének Bűnös Lölkét vissza adta, sok keserő 
szomorúságokat hozott és szerzett. Éltem vele Tiz esztendeig és hat 
holnapokig szép csendességben és szeretetben. Requiescat in pace".. 
Ez utóbbi sorok mutatják, hogy a halál okozta gyászra, fájdalomra 
és nem arra vonatkozik, mintha rossz házaséletet éltek volna./61/

Úgy gondolom, ebben az utolsó fejezetben - legalább Is rész
ben - sikerült kimutatnom, hogy a Bezerédj család mi módon küzdöt
te fel magát a megyei tisztségekbe, és anyagilag is, annyi gyermek
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nevelése közepette és annyi csapós ellenére is hogyan tudott a 
farailia, legalább is Dunántúl viszonylatában a jelentősebb bir
tokosok közé felemelkedni. Az egyes ágak történetének további 
bogozására itt már nincs hely. Talán később erre is sor kerül
het.

Végül még csak annyit jegyzek meg, hogy Bezerédj Zsigmond 
naplójának családi adataival a közölt családfák adatait akartam 
ellátni pontosabb dátumokkal. Korábban ezek nem álltak még ren
delkezésemre.

Jegyzetek

/ 1/ Nagy Iván : Magyarország családai, Pest, 1857. II. 92-94.
- Dr. Juhász István : Szemelvények a Bezerédj család törté
netéből, Bp. 1940. 1-4. 1. - Csánky : Somogy Vármegye, Bp.
1914. 610. 1.

/ 2/ Koller : Helységnévtár, 1873. 1267. 1. itt még olvasható
Fertőszentmiklóssal közösen Szerdahely neve, de később már 
csak az előbbi szerepel.

/ 3/ OL. P. 57. Bezerédj cs. kérni lt-a uj rend C.XII.7.Föl. 41-42.
/ 4/ Nagy Iván i.m. 11.98.
/ 5/ Uo. 11.95. és ZmL. Testim. 1754. aug. 20. fasc. 11.nr. 12. 

Festetics Klára 1754-ben már özvegy. Az 1757-es veszprémi 
egyházi összeirás Kisgörbőn emliti kiskorú gyermekeivel együtt.

/ 6/ ZmL. Testim. 1753. dec. 5. fasc.ll.nr.18.
/ 7/ Csánky i.m. 610.
/ 8/ Nagy Iván i.m. E-Gy-kötet 407-408. A Gindly családról. A Zám- 

bó, Hosszutóthy, Vathy, Cziráki cs.-ról v.ö. OL. Bezerédj 
kámi lt-a P. 57. VI.22.

/ 9/ A magyar irodalom története 1965. 3.k.584. A rokonházasságok
ról vö. e dolgozat végén látható családfákat.

/10/ Payr : A dunántúli evangélikus egyház története. Sopron, 1924. 
654.0.

/II/ OL. Batthyány miss. 1684. év, nr. 33008, 33009, 33010.
/12/ ZmL. Acta congr. 1709. töredékek. Jegyzék 1709-ben azokról az 

urakról; kik " adhuc inter rebelles sunt ".
/13/ Nagy Iván i.m. 11.96,97 Hóman-Szekfü : Magyar történet. IV.

293, 295, dr. Juhász i.m. külön fejezetben, Berend-Hanák : Ma
gyarország története. 1971. év, I. 313.

/14/ Nagy Iván i.m. 11.94-95.
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/15/ Kisgörbő, Halotti akv. 1813. jul. 3. 50 évet élt. Rangja :
" Suoremus vigilarum praefectus - Veszpr. Pk.lt.Acta 
Qiec. 1837. nr. 303.

/16/ H<>gy Iván i.n. II. 97. Hóman-Szekfü i.m. V. 288, 346.
I

/17/ ZmL. Prot. 1837. 4.k.nr.l346. 327.0. és Bezerédj Ferenc el
beszélése Kisgörbőn 1962. május 2., unokabátyja, Imre pedig 
1975. nov. 6-án nyilatkozott előttem. 1976-ban már egyik sem 
él.

/18/ Holub : Zala vármegye története a középkorban. H.sz. 1929.
469 1.

/19/ OL. Bezerédj cs. kámi lt-a P.57, 1530-1879. VI. 1-22. csalá
di levelezésben a 20. számú : Bezerédj Zs. naplója és későb
bi bejegyzések.

/20/ Nagy Iván i.to. 11.97.
/21/ ZmL. Acta congr. 1810.nov. 6. nr.41/6. Valóban a királynő, Má

ria Terézia volt az első uralkodó, aki belenyúlt a Bezerédj-
árvák ügyébe, mivel Oób leánya Anna / Kun Lászlóné / egyene
sen felségfolyamodványt irt a királynéhoz cimezve, s utódai 
is foglalkoztak a súlyos üggyel, igy 1810-ben is királyi ren
delet rendezte a vármegyei közös pénzek körül keletkezett hi
ányok kárpótlását, Bezerédj Anna az előbb Jelzett iratcsomó- 
ben található latin nyelvű iratát 1777. ápr. 21-én irta.

/22/ Payr i.m. 684.
/23/ ZmL. Proc.civ. 1748. fasc. 103.nr.106.
/24/ ZraL. Inquie. 1737. fasc. 21.nr.44.
/25/ ZmL. Proc. civ. 1761. fasc. 187 nr.12.
/26/ OL. Urb. Kisgörbő, 1768. nr.82. és Szabó Dezső : A herceg Fes

tetics család története. Br. 1928. 115. 1.
/27/ OL. P. 57. Bezerédj cs. lt. uj rend CXII. 7. Föl. 39. 1760.
/28/ OL.P. 57. Bezerédj cs. It/kámi /régi rend, C.nlY 62/a.
/29/ Uo. fc.nr.47. 1809. óv.
/30/ Pehm : Padényi Biró Márton élete és kora, Zalaegerszeg, 1934. 

302. 1.
/31/ Payer i.m. 682.
/32/ Pápai ref.könyvtár, Beck Gergely adatai I. 56-57.
/33/ Fejér Megyei Levéltár Dóber V. kézirata : A nemes Szűcs család 

törtnete Nagygörbőtől Baracskáig, 94.o.
/34/ Veszpr. pk.lt.Conscr.par.et com. 1754.
/35/ Uo. Acta Dlec. 1864. dec. 29. nr. 1331. 1443.
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/36/ ZmL. Inquis. 1753. okt. 6. fasc.44.nr. 52. v.ö. Pehm i.m.- 
78.

/37/ Hótnan-Szekfü i.m. V.373,
/38/ 0L. Bezerédj cs.kámi lt-a P.57. A.IV.8. 1589. iraton utóla

gos bejegyzés, bizonyára B.Györgytől#V.ö. még uo. VI. 21. 
szám az izsákfalvai Mark-családfát.

/39/ ZmL. Zalav. hh.lt. 1549. nr. 921, 1567 : nr. 1220, Szomb.áll. 
lt. kápt. jkv. V.365. és Füssy s A zalavári apátság története 
184. 1.

/40/ OL. Bez.cs. kámi lt-a P.57.II.19. 1558.
/41/ Uo. IV, 11./1612-ből való iratban.
/42/ Uo. VI.9. 1636. nov. 2.
/43/ Uo. VI. 11. 1649.
/44/ Uo. 11.35. 1564. okt. 21-i iratban van az 1560-as gyilkosság.
/45/ Uo. 11.38. 1565 : ekkor már férjhez is ment Vatay Klára : Ze- 

berdényi Boldizsár lett ujabb férje. Kocsy István szerint 
" erőszakkal " tette magát Körbey János és Anna gyámjává.

/46/ Uo. IV. 8. és ménfői P.58. 1585. év.
/47/ Uo. kámi lt.P.57. A IV.14. 1619. Anna 3 férje : 1 .Bisztriczky 

Miklós, 2. Beszterczey János és 3. Kámoni Bálint.
/48/ Uo. kámi lt. P.57. IV.9. 1596.
/49/ Uo. Dic. Zala IV. 486. 1598.
/50/ Uo. kámi lt.IV.10. dátum nélkül, de valószinüleg 1596-1600 kö

zött keletkezhetett. Itt csupán 6 jobbágynév szerepel.
/51/ Uo. P.57.V.20. 1672. Szerdahelyen tanúkihallgatás.
/52/ Uo. V.29. genealógia dátum nélkül.
/53/ Uo. VI.1. 1629. aug.20.

í
/54/ Uo. V. 20, 1672.
/55/ Uo. V.18. 1662. febr. 24. Szerdahely

‘•t
/56/ Uo. V.ll. 1629-1647 közti fizetések.
/57/ Uo. VI.10.1674. jun.17.
/58/ Uo. VI.12. 1649. dec.9.
/59/ Uo. VI.3. 1635. aug.27.
/60/ Uo. VI.20. A napló végén.
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/61/ Uo. a napló végén 51, 56.0. - A családfákon látható, hogy 
Erdős Krisztina halála után III.B. István újra házasodott', 
ós 2. nejétől. Könyves Borbálától újra születtek gyermekei: 
Gergely, Márton / szombathelyi egyh.ro.pap/, Boldizsár, Pál, 
Miklós / veszprémi kanonok, c.püspök, septemvir /, Magdol
na és Oudit /.

Viktor DÓBER :

Die Geschichte dér Famille Bezerédj. besonders im Beziehunq auf 
Zala

Die Geschichte dér Familie Bezerédj reicht ins Mittelalter, 
in die Zeit des Königs Béla IV. zurück. Sie stammt aus den Ge- 
schlecht Lőrente. Ihr Familienwappen enthált einen etwaa schrág 
stehenden Schild, eine rote und eine blaue Fláche mit einem schwiffl~ 
menden Löwen, dér eine dreiarmige Peitsche im Mául halt. Oie Fa
milie gab unserem Veterland wertvolle Persönlichkeiten : viele 
Vizegespane, Bezirksbeamte, hervorragende Soldaten und Politiker. 
Ihr Besitz wurde durch königliche Gaben, durch ira Einkommen für 
ihre A'mter ira Bezirk, durch die Eheschlie£ungen mit jungen Menschen 
aus vornehmen Familien und oft durch Éhen unter Verwandten ver- 
gröUert. In den Kriegen gegen die Türken blieben zahlreiche Mit- 
glieder dér Familie Bezerédj auf dem Schlachtfeld, andere wurden 
verletzt. Imre Bezerédj, dér Brigadier von Rákóczi, wollte als er 
den Unsinn dér weiteren Kámpfe 3ah, mit den Osterreichern Verhand- 
lungen führen, darum wurde er als Verráter im Dezember 1708 hinge- 
richtet. Dér hervorragend3te Politiker dér Familie war István 
Bezerédj in dér Reformzeit in Bezirk Tolna. Was die Angehörigkeit 
zűr Kirche betrifft, war die Familie vöm Anfang dér Reformzeit an 
bis 1643 evangelisch und seitdem - dér Rückkehr von F, Nádasdy in 
die katholische Kriche folgend - lebt die Familie bis heute im 
katholischen Glauben.
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Szaszkó István

A Jeszenszky család jelentősége, különös tekintettel a baranyai 
ágra

Korreferátumomban nem törekedhettem a címben jelzett téma tel
jes feldolgozására, mégis úgy vélem, hogy a Jeszenszky család tör
ténetével kapcsolatos adataim eddigi ismereteink bővítése mellett 
a helytörténeti kutatásokat is elősegíteni fogják*

A Jeszenszky család Baranya megye történetében jelentős sze
repet játszott. A család baranyai ágáról a legfontosabb tényeket és 
adatokat - nagyrészt éppen ezért, - eddig is tudtuk. A nemrég be
fejeződött családi levéltári anyag rendezése azonban sok olyan uj 
adatot hozott felszínre, amellyel konkrétabbá és életezerübbé te
hetjük a családról eddig alkotott képet. Ennek, ezen adatok feltárá
sának jelentőségét az is emeli, hogy a családi levéltár rendelke
zésünkre álló része csupán töredék, mert az anyag túlnyoRó többsége 
korábban megsemmisült*

Előre kell boceátanom azt isi hogy a családfa közlésétől - an
nak nagy terjedelme, és főként töredék jellege miatt - el kellett 
állnom. Az azonban bizonyos - eddigi ismereteink alapján is, - 
hogy a Jeszenszky család a rokoni és érdekszövetséget oly kiterje- 
dettségében valósította meg, hogy nem igen volt a birtokos nemesség 
között, a vele hasonló pozíciójú családok körében egy sem, amellyel 
a Jeszenszkyek valamilyen kapcsolatba ne kerültek volna. A jelentő
séget - mint oly sok esetben - szerencsés házasságok is elősegítet
ték. Annak feltárása azonban, hogy milyen tényezők játszottak közre 
abban, hogy jelentőségüket közel kát évszázadig fenn tudták tarta
ni, csupán mélyebb ismeretek és elemzések révén valósulhat meg. U- 
gyancsak a későbbiekben történhet meg a család genealógiai ismerte
tése, uradalmi anyagának feldolgozáea egy réezletező tanulmány ke
retében. A továbbiakban elsősorban a nemesség elismerését és elis
mertetését, ennek problémáit és forrásait, adatait vizsgáljuk. Ezt 
kővstően pedig a jelentőséget, tehetősséget reprezentáló birtokok
ról szólunk*

A család nagyobb, ismertebb ágáról elég néhány szót szólni, ni- 
vel baranyai vonatkozáeuk nincs. A Turóc vármegyei nagyjeszeni Je
szenszky család Magyarország egyik legrégebbi nemeei cealádjainak 
egyike. A család első ismert személye a XII. századi Temérdek And
ris, aki a Turóc vármegyei Jeszen földet birta. Utódai a királyok
nak tett szolgálataik fejében IV. Lászlótól a jeszenl földre örö
kös adománylevelet nyertek. A nagyjeszeni ág I. Ferdinándnak 
Innsbruckban 1563-ban kelt kiváltságlevelében nyerte a régi nemesi 
elmer megerősítését. " A cimer : a pajzs barna udvarában hármas 
halomról egy kőrösfa / kőrisfa / emelkedik - a kőrösfa szlovákul* 
Jeszen - ez alatt egy medve áll,„hátra néző fejjel. A pajzs balol
dalán sürü felhőből két egymás melletti férfikar nyúlik, ki egy 
hosszú lándzsával a medvének szivébe szúrva. A pajzs fölötti koro
nából -és pajzsbellhez hasonló medve emelkedik ki, a leirt kőrisfát 
tartva. A cimer körüli foszladék vegyesen kék-fekete és arany.'/!/
A család különböző ágai kiterjedtek Baranya, Bars, Hont, Pest, So
mogy, Szatmár, Tolna stb. megyékre is. Egy másik főágazat a kisje-
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széni ág, melyet a genealógia Jeszenszky-Paolovitz ágnak is nevez. 
Ebből az ágból valók a baranyai Jeszenszkyek, akikről itt részle
tesebben szólunk.

A leszármazás megállapításához nagy segítséget nyújtott a Ba
ranya megyei Levéltár kézirattárának egy darabja /2/ melyben a csa
ládra vonatkozó legfontosabb adatokat gyűjtötték össze 9 oldalon, 
talán valamelyik kései Jeszenszky. Okiratokból, megyei jegyzőköny
vekből, családi iratokból, anyakönyvekből veszi az eredeti szöve
get és annak fordítását is adja. A továbbiakban célszerűnek látszik 
ebből a kéziratból idézni az idevágó adatokat.

A családból Jeszenszky János származott először Baranyába, és
pedig mint katona még a XVIII. század első felében. A volt alispán, 
Horváth Dániel családjával megismerkedvén, 1748 február 25-én nőül 
vette Horváth Dániel egyik leányát, Klárát,/3/ János ekkor már szá
zados volt és, hogy a Horváth valamint a Jeszenszky család ekkor 
már a megyében a tekintélyesebbek között foglalt helyet, mutatja 
az, hogy az esketést maga a püspök, Gróf Berényi végezte, amint 
ezt a Pécs-belvárosi esketési anyakönyv másolatában található be
jegyzés bizonyítja./4/ Jeszenszky János később őrnagy és Szigetvár 
várának parancsnoka lett, s mint ilyen halt meg 1755 julius 19-én. 
Nemességét János nem hirdette, de fiai felnővén szükségesnek talál
ták nemesi voltukat kellőképpen bizonyítani. 1774 junius 6-án kap
ták Turóc vármegyétől a nemesi bizonyságlevelet, melyet az 1774. 
évi szeptember 10-én tartott közgyűlésen hirdettek ki. /5/ Hogy a 
Baranyában lakott Jeszenszky család a Paolovitz ágból származott, 
annak bizonyítására szolgál az is, hogy János és fiai, Emanuel és 
Antal is, valamint leszármazóik is csak lényegtelenül eltérő el
mert használtak attól a cimertől, amelyet még 1521-ben II. Lajos 
királytól Paolovitz Miklós és Jámbor Ádám nyertek. /6/ Érdekes, 
hogy e két okirat tartalma ellenére alig találunk adatot arra,hogy 
a család a későbbi időktől eltekintve, a kisjeszeni előnevet hasz
nálta volna. Az 1748. évi eskető levélben a keresztneve nélkül em
lített Jeszenszky János de alsó-jeszen, helyesebben kisjeszen elő- 
névvel fordul elő, Jeszensky Antal naplójegyzeteiben apját, Jánost 
kisjeszeni előnévvel említi : Pl. : " 19. July. l765.Kis-jeszeni 
Jeszenszky János Feő-Strássa mester és Szigeth várónak Commendansa, 
kedves édes Atyám meghalt." De már ő és bátyja, Emanuel is, vala
mint leszármazottaik is magukat különös előszeretettel folyton de 
Megyefalva előnévvel irták, amint ezt a levéltárban lévő szómtalan 
okirat tanúsítja - holott ez az előnév ténylegesen anyjuk előneve 
volt. Azt még Horváth Dániel, a megye alispánja nyerte 1738. szep
tember 23-án, miként ezt az 1738. évi december 10-én tartott közgyű
léskor, ezen előnév adományozás kihirdetéséről szóló jegyzőkönyv is 
tanúsítja. /7/ Ha azonban figyelembe vesszük azt, hogy Horváth Dá
niel, mivel fiú gyermeke nem volt, leányait fiusittatta s jószágai
nak egy része az előnevet adó Megyefával / megyefalva / együtt Klá
ra leányával a Jeszenszky családra szállott - rá találhatunk az ok
ra, amely János fiait a megyefalvai előnév felvételére indította.
Az előnév használatának királyi megerősítését azonban nem lelni.
Az említett kéziraton kivül a családi levéltór anyagában is talál
hatók adatok a család nemességének kérdését illetően. Pl. : 1829- 
ben kelt az a “ Somogy megye Karaihoz és Rendeihez “ intézett 
instantia, /8/ amelyben a “ vármegyebéli nemes urak lajstromába le
endő beiktatásukat kérik Jeszenszky Imre ós Ferenc testvérek " any
juk után a megyében bírt bolhási jószágtestre hivatkozva. Az 1842- 
ben Pécsett kelt “ Feljegyzése kissjeszeni és megyefalvai Jeszenszky 
család irományok tárában található diplomák, oklevelek és egyéb iro-
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mányoknak “ /9/ - cimet viselő Jegyzékben 19. numerus alatt ez
áll : " Testimonállisat. Turotz Vgyének T. Jeszenszky család ne
mességéről. " 43. szám alatt pedig Horváth Dániel nemességéről 
szóló testimonálist jegyezték fel. Érdekességként megemlíthető, 
hogy 1817-ben Jeszenszky Pál Rátzvárosi csizmadia mesterember a 
vármegye támogatását, pártfogását kéri, hogy nemesi eredetéről
- melyet a helység elöljárói kétségbe vontak-tanu levelet adja
nak részére, mig a turóci nemes levelet megszerzi. E jónevű, ám 
lecsúszott nemesről ez az egyetlen hir, /10/ a fent emlitett mes
ternek a tárgyalt családdal - itt a megyében semmi kimutatható 
kapcsolata nem volt. Bár, hogy ő a család valamely ágához tarto
zott, és valóban Túróéból elszármazott szegény nemesember volt - 
ez lehetséges.

A család szerepéről, melyet a megye hivatali szervezetében be
töltött, elég annyit szólni, hogy a család és rokonsága több al
ispánt adott a megyének. Időben az első Petrovszky József volt.
Fia, Ferenc a következő alispán, Horváth Dániel Krisztina leányát 
vette feleségűi. Petrovszky Ferenc II. Lipót alatt volt alispán.
Pécs városában és a megyében birt jelentőségüket mutatja, hogy a 
szabad királyi városi rangra emelésért folytatott harcban, mint a 
város jeles családjait sorolják elő - többek között - a Jeszenszky, 
Petrovszky, Horváth családokat. A reformkor harmincas éveiben Sis- 
kovics József ülhetett az alispáni székben. Leányát, Ilonát Jeszensz
ky Ferenc vettB nőül, aki 1861-ben - pár óv megszakítással - 1889- 
ig igazgatta, alispánként, a megyét.

A gazdaság alapját Jeszenszky János - az első baranyai Jeszen
szky - felelségéhek és szüleinek birtokai Jelentették. A már emlí
tett diplomák és oklevelek 1842-ben kelt feljegyzése a birtokokról 
igy ir :

" Nro. 1. Néhai Horváth Dániel alispány nevére Donationalis 
levél Bükősd, Megyefa, Gyürüfü, Goritza s ezekhez tartozandó egyébb 
pusztákról... burg 22.május 1738, Káról királ alá irássával és 
lógó petséttel.

* Nro. 2. Ugyan Horváth Dániel alispányról megyefa puszta eránt 
nyert diploma. Vienna, Austriae, 23 men3is Septembris 1738. Károly 
aíáirássával...

" Nro. 3. Ismét Horváth Dániel alispány általKatalin és Klára 
leányára•nyert megférfisittásrul szolló diploma, Bokősd, Megyefa, 
Ibafa, Csebény és ezekhez tartozandó pusztákra. Posony várában 13. 
Septembris, 1741. "

" Nro. 20. Lapsi, Csebény, Like, Megyefa, Radkótza, Szentlélek, 
Goritza, Ibafa, Gyürüfü, helységek és puszták conscriptiojának 
mássá. "

Petrovszky Ferencné, született Horváth Krisztina egyesség leve
le 1763-ból igy osztja el a birtokokat : /ll/

* az Bükösd és az nem régen szakétott Győrőfő nevű faluk, nem 
különben Szentlélek és Radkótza puszták, a tnintis az pécsi város
ban lévő ház. Nagy utcában helyheztetett és Balozicsiak, nem külön
ben Fekete Jósef gombkötő házok között rekesztett, emlitett Horváth 
Chrlstlna asszonyt, néhai Petrovszky Ferencnek meg hagyott Eözvegyét;
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az másik pedigh : Megyefalva és Ibafa faluk, Liki, Lapsi, Goritza 
és Csebény puszták, nem különben az másik pécsi ház nagy utzában 
lévő, PP, Paulinusokhoz közelétő, Horvat Clara asszonyt illeti. ”

Jeszenszky Ferenc és Jeszenszky Nepomuki János 1832. decem
ber 27-én osztotta fel következőképp a birtokokat : /12/

" ... boldogult ős atyánk Tettes / Tekintetes / Horváth Dáni
el ur után műnket Ősiképpen illető megférjfiusittatott, s neveze
tesen ezen T. Nemes Baranya megye kebelében helyheztetett Bükösd, 
Radkótza, Gyürüfü, Szentlélek, Csebény, Ibafa, Like,. Lapsi, Megye
fa és Goritza birtokok egyarányos és igazságos felosztásában meg
egyeztünk... a fent előszámlált birtokok, jelessen :
Bükősd, és Radkótza 3061 4/8, Gyürüfü, Szentlélek 1331 4/8, Cse
bény 796 7/8, Ibafa, Like, Lapsi 2874 6/8, Megyefa 1291 4/8, Go
ritza 282 2/8»Őszvesen 9612 1/8 holdat foglallnának, úgy ezen bir
tokokat minden hozzátartozandó határokkal és minden földesúri jus
sokkal együtt illy módon osztottuk fel kétfelé.... "

A pécsi székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának iratai is tá
jékoztatnak, főleg eladólevelek révén, a család által egykor birt 
helységekről. A Zala megyebéli helységek eladásakor leginkább a 
nagy távolságra és a " tsekély haszon“-ra hivatkoznak. Ezek legtöbb
je szőlőtermő hely : " Badatsonyban a puszta templom mellett álló 
szőlő, /13/ Vonyartzi és Szalbéri szőlők, /14/ Dörögd és Felsőörs, 
Denti és Imáz puszták /15/; a somogyi Bolhást 1839-ben vette meg
Gróf Zichy Károly 74000 ezüst forintért. /16/

1832-ben árverés alá bocsátották a pécsi szőlőket és réteket.
Ezek a következők : ” ... árverés alá bocsájtván... a/ a Havi Bol
dog Asszony Temploma alatt lévő szőlőt, b/ Kalvaria hegye alatt le
vő szőlőt, c/ Balokanyi mellett lévő szántóföldet, d/Heger malmánál 
lévő rétet, e/ Ispotály alatt lévő rétet, f/ Marhavásár alatt lévő 
rétet, g/ Arpádi Tüskést, h/ Basa malmánál lévő rétet, i/ Molnár 
utzában lévő majort./17/

Mint már említettük a teljes családfa közlése előtt még akadá
lyok vannak, kíséreljük meg csupán a legfontosabb személyek sze
rint végigvenni a családfát, már amennyiben ez igy lehetséges; csu
pán a Jeszenszky család vonalát vesszük figyelembe, a más családok
kal való kapcsolatoknak itt nem szánunk teret. Horvát Dániel és 
Pávics Katalin három gyermeke közül Klárát / 1728-1805 / vette fe
leségül Jeszenszky János / ?-1765/. Két fiúgyermekük két felé ter
jesztette a családot / Emanuel : 1749-1805, Antal : ?-1810 ? / An
tal leszármazói a család jelentősége szempontjából kevésbé jelentő
sek, közülük Nép.János említhető. Emanuel gyermekei közül fiát, Fe
rencet / II./ lehet kiemelni - jelentős személy volt a gazdálkodás
ban. Az ő fia, ugyancsak Ferenc - e néven már harmadik - volt alis
pán 1861-től. Felesége is alispán leánya, Siskovics Ilona. A sze
mélyek adatai még hiányosak, de már figyelemmel kísérhető a család 
fejlődése, erősödése, terjeszkedése; - amióta az első Jeszenszky 
minden bizonnyal nem sok vagyonnal, de tekintéllyel és nemességére 
büszkén a megyébe érkezett. Birtokot szerzett - jó házassággal. U- 
tódai, rokonai beépültek a megyei nemesség szervezetébe. A kései 
utódok talán már csak az előnévből ismerték a régi turóci helynevet.

A bükkösdi kastélyt az idén megszépitették, áll a megyefai kas
tély is; a pécsi ház kapuja felett a cimerkő a régi, de ábráját már 
nem lehet kivenni.
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Jegyzetek

/l/ Nagy Iván : Magyarország családai czimerekkel ós nemzékrendi 
táblákkal. Pest, 1858. 4.kőt. 336-343. p.

/2/ Baranya megyei Levéltár /BmL/ Kézirattár Nro. 195. 1-9. p.
/3/ BraL. Kézirattár Nro. 195 l.p.
/4/ Copia Matriculae Copulatorum anno ab 1700-1789 41.p. Nro. 39.

1748 február 25 :
" Copulans Ex.D. Eppus. Copulatus est P.O. Jeszenszky de alsó- 
Jeszen capitaneus cum Domicella Clara Horváth de Megyefalva. 
Testes : P.D. Ignatius Rimanoczy. " V.ö. Kézirattár Nro. 195.
l.p.

/5/ BmL. Baranyavármegye Közgyűlési Jegyzőkönyvek / Bvn. közgy. 
jkv./ Anno 1774. 106. p. Nro. 298 10. Septerabris :
" Legebantur litarae Comitatus Thurocziensis super eo... " 
vagyis : ” Olvastatott Thurocz megye átirata aziránt, hogy va
lamint az 1754-ben tartott nemesi vizsgálat alkalmával bebi
zonyosodott, miként a Magyarország Felséges Királyainak aján
dékozása folytán nevezett megye területén a kis-jeszeni régi 
nemesi birtokkal biró Jeszenszky-Paolovitz csalód a régi nemes
ség kétségtelen előjogának örvend, úgy vitézlő Jeszenszky An
tal és Emanuel is, kik kisjeszeni Jeszenszky Mátyásnak Ferenc 
nevű fiától származó Jánosnak fiai. / Ki innen Baranya megyébe 
hurcolkodva Pécsett betelepedett / amit bizonyitanak... osztá
lyos és vérbeli rokonok és nemesek.,., fentnevezett Jeszenszky 
Antal és Emanuel az adományos és birtokos, következésképp két
ségtelen nemességü családból való / származó / bizonyos leszár
mazásukat teljesen bebizonyítván, ezek Tek. Megye kétségtelen 
nemes urai névsorába felvétettek ós a nemesség használatában... 
meghagyatnak. ”

/6/ BmL. Kézirattár Nro. 195 3.p.
" ... azonkivül, hogy ugyanazon Paolovitz Miklós és Testvérje 
Jámbor Ádám az irántunk és Szent Koronánk irányában teljesí
tendő szolgálatokra készebbek és buzgóbbak legyenek, ezen ci- 
mert-mlnt a nemesség jelvényét - tudniillik : Háromszögű, kék- 
szinü pajzsot, melynek egyik részét mező födi, melyen férfi 
munkára készülődve, jobbjában felfelé irányított fejszét tart, 
átvágni akarva ezzel a nemes vadat / ti.Szarvas / melyet, mi
dőn ez a mezőn szaladt, megfogott, baljával pedig megtartani 
törekszik... mely előadatottak mind a művész kezével világosab
ban lefestve ós jelen levél fején alkalmazva vannak-jószivvel 
adjuk, adományozzuk. "

/7/ BmL. Bvm. közgy, jkv. Anno 1738. 35-36 p.Nro. 257. Septembris 23. 
” őfelsége Ausztriában, Bécsben folyó év szeptember hó 23-iki 
kelette^l kibocsájtott kegyes rendelete, melynek értelmében te
kintettel vitézlő Horváth Dániel, Baranya megye alispánjának 
hűséges... szolgálataira... melyeket állhatatosan ós hasznosan 
kifejtett, úgy azért, mint azért is, mivel ezen megyében fekvő 
Megyefalva pusztának már régebbi kegyes királyi adományozás 
folytán örökös ura, neki és általa örököseinek és mindkét nem
beli utódjának örök időre a Megyefalvai előnevet / Praedicatum 
de Megyefalva / legkegyelmesebben adjuk, adományozzuk és enged
jük... "
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/ 8/ BmL. Jeszenszky család Levéltára 1. doboz Családi iratok :
" Már több esztendőktől olly szerentsénk juttatott, hogy 
Anyai ősi bolhási résznek birtokja által Ttes Karokk és 
Rendekk fényes soraiban mgunkat mi alul Írattak számlál- 
hattyuk... hálaadólag fogadjuk... hogy ezen üdő alatt valódi 
nemes éllapotunkrul semmi kétség ki nem jelentetett... mégis, 
hogy a ... vármegye Nemesek Lajstormába iktattasunk, ezen 
alázatos esdésünk istápolására ide mellékelten bé mutattyuk 
Nemes Turc'cr vármegyének, mint eredeti honyunkból nyert Ne
mesi Tanú levelet, mely által megösmértetik, hogy... az még 
hajdan Szt.Királyoktul nyert nemesi szabadsággal folyvást 
élő Jeszenszky-Paolovitz nemzetséggnek valóságos és törvé
nyes ivadékjai vagyunk... "

/ 9/ BmL. Jeszenszky család Levéltára 1. doboz.
/10/ BmL. Nemesi iratok / Jeszenszkyek /
/ll/ BmL. Jeszenszky család levéltára 1. doboz.
/12/ BmL. Nemesi iratok / Jeszenszkyek; birtokosztozás /
/13/ BmL. Pécsi Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltárának iratai : 

Fassionales Originales 1842-1850 / A 31-es doboz utáni két 
bekötött könyv ! / Fasciculus CC.Nro. 264, Pécs. 1842 Aug.10.

/14/ Uo. Fasc. C++ Nro. 85 1802, március 6.
/15/ Uo. Fasc. C++ Nro. 163 1811, Juny 28.
/16/ Uo. Fasc. CC Nro. 215 1839, november 15.
/17/ BmL. Jeszenszky család Levéltára 1. doboz
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Die Bedeutung dér Familie Jeszenszky, mit besonderer Hinsicht auf 
ihren Zweig in dér Baranya

Dér Vortrag zeigt uns - in erster Linie aufgrund archivalischer 
Quellen in bezug auf den Zweig dér Familie in dér Baranya - die 
Probleme und Quellen dér Anerkennung des Adels, weiterhin die Zahl 
und die Lage dér Güter. Kurz berichtet er uns den Anfang, wie sie 
in den besitzrechtlichen und wirtschaftliohen Schriften des Fani- 
lienarchivs erscheinen. L'ie ersten Angaben fühten uns bis zum 
Anfang des 18. Jahrhunderts zurück. Dér erste Jeszenszky in dér 
Baranya, János, heiratete eine xochter des damaligen Vizegespans 
/1748/ und legte dadurch den Grundstein ftir die spáteren Güter dér 
Familie.

Hach dér Eheschlie^ung von János Jeszenszky und Klára Horváth 
wurden von den Uachkömmlingen iinmer öfter beide Familiennamen ge- 
braucht: dér Zweig in dér Baranya wurde unter dem Namen Kisjeszeni 
und Megyefalvai Jeszenszky bekannt. Dér erste Jeszenszky starb im 
Jahre 1765 als Befehlshaber dér Burg Szigetvár. Seine Söhne wünsch- 
ten im Jahre 1774 mit dem Adelsbrief aus dem Bezirk Túróc, ihrer 
eigentlichen Heimat, ihren Adél zu beweisen und bekanntzugeben. Das 
ist so sehr gelungen, dap die Familie und ihre Ver’.vandtschaft dem 
Bezirk im 18. und 19. Jahrhundert vier Vizegespane gab. Über das 
Herrschaft sgut und über die A'irtschaft berichten uns die Schriften 
von den Aufteilungen und die Verkaufsbriefe dér Güter, am einge- 
hendsten z. B. ein Dokument aus dem Jahre 1832 über kié Aufteilung 
dér Güter in zwei Teile. Hier sind die Güter, die insgesamt beina- 
he zehntauaend Joch gro^S waren, auch ihrer Grö^e nach aufgezahlt. 
Diese Güter sind: Bükkösd, Radkóca, Gyürüfü, Szentlélek, Csebény, 
Ibafa, Megyefa und Gorica. Au^erhalb des Bezirks Baranya wurde das 
Gut Bolhás im Bezirk Somogy für 74 tausend Silbergulden* verkauft.
In Pécs sind von ihren allgemein bekannten Gütern vor allém ihre 
V/eigarten und Wiesen zu erwahnen; es lohnt sich weiterhin, eine 
von ihren wirtschaftliohen Schriften aufzuzahlen und die Abrechnung 
von Schafen, wo auch Benennungen von Krankheiten aufbewahrt wurden, 
oder die meteorologischen Notizen des Gutsverwalters, die er ein 
wirtschaftliches Tagebuch nannte. Ein Inventar aus dem Jahre 1833 
stellt uns das schöne Kastell in Bükkösd vor.
* ezüst forint

István SZASZKÓ:
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Die reichhaltigen Schriften und Verrechnungen des unlángst 
geordneten Farailienarchivs erhalten beachtenswerte Angaben, die 
sich auf die oben erwáhnten Dörfer und auf das Zentrum des Herrschafts- 
gutes, auf Bükkösd, beziehen.

(



A móri uradalom birtokosainak genealógiája 1691-1848

Kállay István :

A középkorban Csókakő várához tartozó uradalom birtokosai, a 
Csákok, Rozgonyiak, Buzlaiak, Egerváryak, Kanizsayak, Nádasdyak 
voltak. Az uradalom 1671-ben a kincstáré lett, majd 1678-1688 kö
zött Széchenyi György kalocsai érsek birtokolta. Az uralkodó az 
uradalmat 1691. november 8-án báró Hochburg János hadiszállítónak 
és mindkét nemű örököseinek adományozta pallos- és kegyúri joggal, 
a lefizetett 60 000 rajnai forint váltság fejében. /I/ A közepes 
nagyságú uradalomhoz több falu / Bodajk, Csurgó, Keresztes, Zá- 
moly, Pátka, Sőréd, Csákberény /, és puszta / Borbála, Kisfalud, 
Kajmat, Vajai, Árki, Pusztavám, Gerencsér, Szentgyörgyvár, Szent- 
kereszt, Ondód, Szentalbert, Sárkány, Kis- és Nagyveleg, Tárnok, 
Tőrös, Timár, Dobos, Csókakő, Ság, Nyék, Gánt, Kápolna, Ikrény, 
Lesvár / tartozott. /2/ Az uradalom kiterjedését az 1. sz. térkép 
mutatja.

A Mária Terézia-kori úrbérrendezéskor a Luzsénszky és Berényi 
családnak 17 egész és 16 harmincketted telke, Lambergéknek 16 e- 
gész telke volt Mórott./3/ A XVIII. század utolsó harmadában az 
uradalom termény, bordézsma és nád-bevételét 5431 Ft-ra értékelték 
/4/ Ezenxivül nagyobb bevétele volt az uradalomnak a jobbágyok ál
tal fizetett cenzusból, kilencedből, legeltetésből. Különösen so
kat hoztak a haszonvételek : a sörfőzés évi 1500, a bormérés 1000, 
a vendégfogadó, külön 150, a vám 200 Ft-ot jövedelmezett. De nem 
sokkal maradt el a téglaégetés, mészárszék, pálinkafőzőház, malom 
bevétele sem. A kastélyhoz két csűr, uj major, sörfőzőházi major, 
istálló, juhhodály, disznóól, tiszttartói ház és az ispán háza 
/ vulgo Schafferhaus / tartozott. Az egész uradalom évi bevételét 
és az épületeket 85 100 Ft-ra értékelték. /5/

Mint azt fentebb is említettem, jelentős jövedelmet hozott az 
uradalmon keresztülvezető utakon szedett vám. Egy 1781-es Jelen
tésben olvasható, hogy Mór határában - a pusztákat is beleértve - 
nyolc kőhid és 32 fahid volt, amihez 2 km töltés tartozott. A hi
dakat és töltéseket a vámot szedő uradalom tartotta karban. /6/ Az 
1803. augusztus 30-i megyei közgyűlésen az alispán szóvá tette, 
hogy a móri vámut, valamint a rajta lévő hidak rossz állapotban 
vannak. A közgyűlés az illetékes szolgabirót bizta meg : figyel
meztesse az uradalom birtokosait, hogy a kereskedelmi utat és a 
rajta lévő hidakat állitsa helyre. /7/ Ennek a felhívásnak köszön
hetjük, hogy pontos képünk van a móri uradalomhoz tartozó kereske
delmi vámutakról : a birtokosok ui. részletes felmérést végeztet
tek annak megállapítására, hogy kinek melyik útszakaszt és felépít 
ményt kell javíttatnia. Az 1804-ben készült felmérés szerint /8/ 
a móri uradalomhoz az alábbi kereskedelmi utak tartoztak / melyek 
után az uradalom szedte a vámot / :

- Fehérvár határáról Keresztesen és Sőréden ét Mór mező
városig, 18700 m hosszúságban,

- a győri ut. Dobos pusztán át, a malom előtt, 10201 m 
hosszúságban,

- a Fehérvárról kivezető budai utón, Kisfalud pusztán át,
703 m hosszúságban.
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A vámutak elhelyezkedését a 2. e z. térkép mutatja.
A csaknem 30 km hosszú vómut fontos kereskedelmi útvonal volt, 

hiszen Fehérvárról akár Győr, akár Buda felé indult is el a keres
kedő, a város határánál rögtön a móri vámba botlott. A győri utón 
Keresztesnél, a budai utón Kisfalud pusztánál állott az uradalom 
vámszedője. A 30 km vámut felosztása a birtokosok között igen pon
tosan történt, ami a birtokviszonyokat is mutatja :

- a teljes vámut felét, vagyis 15 km-t, Lamberg gróf 
birtokolt és tartott karban,

- a fennmaradó másik felet / 15 km-t / báró Perényi, 
gróf Luzsénszky és gróf Bethlen birtokolta.

A pontos felosztás / a karban tartandó felépítmények megjelölésé
vel / a következő :

1./ Báró Perényi tartotta karban a Fehérvár határától Keresz
tesig, majd Keresztes felett Sőréd felé tartó utat. Két hid volt 
készülőben : egy a falu alatt már elkészült, a másik a falu felett 
/ a hegyekből folyó viz levezetésére / még hátra volt. A faluban 
is volt két hid.

2./ Gróf Lamberg Fülőp része Keresztes felett kezdődött, az 
igari hidon át Sőrédig, innen Mór mezővárosig. Övé volt a budai 
utón a Kisfalud pusztai vámut is. A 15 km hosszú szakaszon hét hid 
volt : a Mór-sörédi töltésuton két kőhid, Xgaron egy nagy hid /még 
nem kész/. Keresztesen két hid / felállítandó/, a kisfaludi két~ 
hidból is csak az egyik volt kész 1804-ben.

3./ Báró Luzsénszky a Lambergéhez csatlakozó részt birtokolta, 
ezen három hid volt. Ebből egy kőhid már elkészült, két hidat fel 
kellett építeni.

4./ Gróf Bethlen birtokolta a vámutat Mór felett. Dobos pusz
tán át, a megye határáig. Itt három hid volt.

A móri vámon 1804-ben, az 1785. junius 10-én megállapított 
tarifa szerint szedték a vámot. A tarifa keresztesi, dobosi és kis
faludi vámház előtt, mindenki számára látható helyen, ki volt füg
gesztve. /9/ A tarifa a következő volt. /10/



- 219 -

1. számú táblázat. A móri uradalom vámtarifája

M e g n e v e z é s d é n á r

egy ökör vagy bika 1
két tehén 1
két borjú 1
paripa / vásárra / 1
paraszt ló 1/2
őt juh vagy kecske 1/2
10 bárány /Szt.János nap után/ 1/2
hízott disznó 1/2
két rendes disznó 1/2
nágy db egy éves disznó 1/2
két lovas kocsi 3
háron-négy lovas kocsi 4
négy ökrös szakár 5
hat-nyolc ökrös szakár 8
három-négy lovas kocsi 7 1/2 közepesen tar* 

halva
négy ökrös szakér 10
hat ökröa azakár 15
bárailyen, bárhogy tarhalt kocái 20
agy személy, agy lóval 1
bárailyen személy 1

A vám nem volt Magas. Gróf Festetics György pl. 1803-ban a pen- 
telei vámon egy rakott szekér után 10, agy igásállat után 5, agy 
üres szakér után 5, egy db narha után 5, egy db juh vagy aertáa u- 
tén 1, agy személy után 1 2/3, egy db tele zsák után 1 2/3 dénárt 
szedett./il/

: t

A móri vámutról 1825-ben hallunk ismét. Ez év augusztusában a 
kiküldött megyei deputáció jelentette, hogy a móri útban, az igari 
hegyháton, a vízmosás károkat okozott. Megállapították, hogy a le
zúduló v í z  nemcsak az útban, hanem az árok mellett fekvő szántóföl
dekben is nagy kárt tett, mely előbb-utóbb az ut leomlásához vezet. 
Javasolták, hogy a hegyháton lévő ut árkának partját vesszőfonással 
erősítsék meg, a medret kővel rakják ki. A móri uradalom felajánlot
ta a szükséges vesszőt, karót és követ, csupán a munka, a fuvarok és 
a felügyelet diját kérte a megyétől. A megyei közgyűlés elfogadta az 
uradalom ajánlatét./12/
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A vámutak felmérése / melyet Csapó Benjámin megyei mérnök ké
szített/, összeírása és felosztása alapján biztonsággal állapíthat
juk meg az 1804. évi birtokviszonyokat. E szerint a móri uradalom 
fele a gróf Lamberg, másik fele pedig a báró Luzsénszky, gróf Beth
len és a báró Perényi családok kezében volt. A birtokrészeket a 
családi kapcsolatok ellenére külön-külön igazgatták. Nem jutott vi
szont vámut az ugyancsak birtokos gróf Berényi családnak. De volt 
birtoka Mórott a fehérvári postamesternek / Karnovitsnak / is, aki 
1795-ben megvette az uradalom kecskehegyi szőlőjét./13/

Az uradalom felét biró özv. gróf Lamberg Ferencné / született 
Nádasdy grófnő/ 1798-ban meghalt. Az uradalom örököse Lamberg Fülöp 
lett, 1807, május 27-én bekövetkezett haláláig ő volt Mór legnagyobb 
földesura. Őt Ö2vegye, Lamberg Fülöpné, született Luzsénszky Borbá
la, majd 1826-től fia, Fülöp követte. Az uraság 1815-ig Pozsonyban, 
ezt követően Mórott lakott, Tőrös, Vaja és Árki pusztán a Lambergek 
mellett csak a Berényíeknek voltak cenzuális földjeik./14/ 1821-ben 
Keresztes falut és Szánt Borbála pusztát “ a Hochburg ivadék " bá
ró Perényi Imre eladta gróf Károlyi Györgynek, /15/ 1826-ban a Lam
berg részt az alábbiak szerint osztották fel* /16/

1./ Lamberg Fülöp része ; Zárooly és a környező pusz
ták, Borbála, Kerékszenttamás, Veleg,

2./ Lamberg Teréz része : Mór község fele, Tőrös,
Timár, Dobos, Árki, Vajai, Csóka,

3./ Lamberg Rudolf része : Csákberény, Orond, Gánt, 
Kápolna, kisfalud / Rudolf ezt a részt már 
1824-ben birtokba vette/ *

4./ Lamberg Mária örökösei / gróf Festetics Krisz
tina, Géza és Gizella / kapták : Pátka, Ság,
Nyék, Ikrény és Lesvár.

1831. január 18-án a megyei közgyűlésen - az adósságok könyvé
be való bejegyzés végett - felolvasták özvegy Lambergné 40 000 v, 
Ft-ról szóló, gróf Waldstein József Vince részére kiadott adósleve
let. A közgyűlésen a móri uradalom ügyésze, Körmendy Sándor, a be
jegyzésnek ellent mondott, mivel a 40 000 Ft “ per alatt ” volt./17/ 
Ugyanabban az évben Perényi Imre Csurgót és Igart gróf Károlyi
Györgynek adta el. Ekkor került Csurgó a Károlyiak kezébe. /18/
1842-ben kisebb birtok kiigazításra / földcserére / került sor a 
Lamberg ós a Luzsénszky uradalmak között./19/

Amint a fentebb elmondottakból kitűnt, a tárgyalt korszakban 
Mórott a Lamberg, Luzsénszky, Berényi, Perényi, Bethlen családok 
birtokoltak. A birtokviszonyok jobb megértése céljából - az Orszá
gos Levéltárban őrzött családi levéltárak adatai alapján - össze
állítottam a Mórott birtokos családok leszármazási táblázatait.
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2. sz. táblázat. A Hochburg család leszármazása. /20/

HOCHBURG János báró 
Hartmann Johanna 
1691.nov.8: Csókakő uradalmat 
60 OOO.Rft-ért megszerezte

János-Domonkos
Förtschenber"
Katalin

Mária-Katalin 
gr.Auersperg 
Wolfgang

János-Miklós 
János-Ferenc —  
János-József —  
Johanna-Krisz- 
tina _
Mária-Borbála 
stb.
— i— i— i— nnégy gyerek 

Fülöp

I Mária Anna 
gr.Lamberg Ác|ám- 

Ferenc

Má ria-Anna 
gr.Lamberg 
Frigyes

l
Mária-Antónia 
Trips Adolf

József ♦ 
Magdaléna

Mária Anna 
gr .Berényi György
Klára

b.Perényi
Ignác

Erzsébet
b.Luzsénszky

György
Mária 

gr.Zichy János
1 Ián 

/1737-1

Anna-Mária 
gr.Klobusiczky József

Jozefa 
qr.Bethlen József ------ p -------

és még '7 'gyere:”Aiöjzia 
gr .Bethlen

rGábriel
Farkas

Teré'zia 
gr.Lázár

György
Albert
Miklós

Oóz'se f 
Haller 
Borbála
Gábriel
József
Adelheid
Kamillo

Ant'ónia
Haller
Gábor

IGyörgy
Franciska
Gabriella

Jozefa 
b.Miske 
József
József
Imre
Adelhaid

Kétségtelenül a Hochburg család nemzedékrendje adja a legvilá
gosabb képet a birtokos családok leszármazásáról* A birtokot szer
ző báró Hochburg János és Hartmann Johanna lányát, Mária Annát gróf 
Lamberg Ferenc vette el, unokáját, ugyancsak Mária Annát, Lamberg 
Frigyes. A másik unoka / János Domokos lánya / gróf Berényi György 
felesége lett. Egyik lányukat, Klárát, báró Perényi Ferenc, a mási
kat, Erzsébetet, báró Luzsénszky György, a harmadikat, Máriát, gróf 
Zichy János vette el. Ez utóbbi házasságból született Zichy Jozefa 
/ gróf Bethlen József neje /.

Amint látjuk, a birtokosok sora világosan kitűnik magából a 
leszármazási táblázatból :

báró Hochburg 
gróf Lamberg 
gróf Berényi 
báró Luzsénszky 
gróf Zichy 
gróf Bethlen
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Ion.
A továbbiakban a beházasodott családok leszármazását vizsgá*

3. sz. táblázat. A Berényi család leszármazása. /21/

Berónyi Ferenc 
Marsovszky Kata 
Ujfalussy Dóra

I
György nyitrai alispán 

báró 1642

György gróf 
Ujfalussy Klára

Keresztury Zsófia 
Eszterhózy Zsófia

György 
Hocnburg Anna 

Mária
Erzsébet 
Zichy Mik
lós

nr r
és még hat gyerek

Imre 
Zichy Borbála

1— r-i
és még három gyerek

An'tónia Oózsef

Zsigmond /+1774/ 
Luzsénszky Éva

Tádé /+1821/ 
Vaxmann Anna

Zsigmond /+1838/ Öolnanna 
Pongrácz Oulianna

A Berényi családnak tehát négyszeres házassági kapcsolata volt 
móri birtokos családokkal : Berényi György felesége Hochburg Anna 
Mária volt, Berényi Erzsébetet Zichy Miklós vette el, Berényi Imre 
felesége : Zichy Borbála, fiuk, Berényi Zsigmond Luzsénszky Évát 
vette nóíil.
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4. számú táblázat. A Bethlen család leszármazása. /22/

Sámuel 1663-1708 
Nagy Bora

Gábor kancellár 
Khev/enhüller Jozefa

Ádám 1691-1748 
Bánffy Klára

Ádám + 1762, ezredes 
Bánffy Zsuzsa

Miklós 1720-1781 
Csáky Borbála

József 1757-1816 
Zichy Jozefa

József 1798-1846 
Haller Borbála

----- 1--------
Lipót 1800-1861

------------1
Ferenc 1804-1853

Kamiiló 1827-1833 ^38-I Gábor 1821-1900 József 1824-1896 
Sissányi Erzsébet 
/ Leiningen Károly 

özvegye /

Emil 1838- 
1914

A táblázaton szereplő Bethlen Gábor erdélyi udvari kancellár, 
velencei követ volt. Az ő fia, József kincstárnok, vette el gróf 
Zichy Jozefát. Több gyermekűk született s József, Lipót, Ferenc, 
Ludovika / gróf Bethlen Pálné /, Teréz, Antónia, Jozefa. /23/ Gróf 
Bethlen József kincstárnokon keresztül jutott a küküllővári Beth
len család a móri részbirtokhoz.

A
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5. számú táblázat. A Lamberq család leszármazása. /24/

Zsigmond +1619 
Fugger Siguna Eleonora 
Meggau Anna Mária

"112 fiú Raimund György stb. János Albert

grnő Nádasdy N. 
♦1798. Junil9.

cs.kir. kamarás 
gr.Hoyos Mária Teréz

Ernesztina 
1829. 

gr.Szécsen 
Antal

Karolina
1830.

cs.udv.
hölgy

Ferenc-Imre 
1832 

cs.kir.kam 
őrnagy

Teréz Fülöp-Károly 
1836 1838

Henrik 
1841



A Lamberg család Németországból eredt. Ősei között egy Fugger 
lányt is találhatunk. 1764-ben / 47.t.c./ Ferenc Antal, 1791-ben 
/ 73.t.c./ Fülöp József kapott magyar honfiuságot. A családnak 
három fő vonala volt : bajor-osztrák, morva és magyar. A család 
cimere : négyfelé osztott pajzs, két mező ezüst és vörös mezőkre 
oszlik, a másik kettő arany udvarában fekete vizsla látható. A kö
zéppajzsban két egymással szembenálló, arany és ezüst pöttyös va
dász eb van. A családnak a móri uradalmon kivül az alsóausztriai 
Ottenstein- és Gilgenburgban is voltak birtokai. A családi levél
tárat is ott őrizték. /25/ A család németországi ága figáon, első- 
szülöttségi joggal, a római birodalmi hercegi cimet viselte./26/

Lamberg Ádám Ferenc / 1678-1731 / vette feleségül Hochburg 
Anna Máriát, a birtokszerző Hochburg János és Hartmann Johanna le
ányát. A birtokszerző unokája pedig Lamberg Frigyes felesége lett. 
Ez a két házasság alapozta meg a Lambergek móri részbirtokát. 
Hochburg Anna Mária és Lamberg Ádám Ferenc unokája, Lamberg Fülöp 
József / 1749-1807 / Luzsénszky Borát / 1767-1843 / vette el. Ez 
utóbbin keresztül jutott a Luzsénszky család a móri részbirtokhoz. 
Az ő unokájuk volt Lamberg Ernesztina, kit gróf Szécsen Ant^l vett 
nőül. Itt léptek be a Szécsenek a móri uradalom részbirtoklásába.

A másik birtokos, a reglicei báró Luzsénszky család. Lengyel- 
országból eredeztette magát. Magyar birtokot Rudolf és I. Lipót 
idejében nyertek. 1727-ben kaptak magyar báróságot. A család nem
csak Fejér, hamem Abauj, Szatmár és Nógrád megyékben is élt.

Cimerük : a pajzs vörös udvarában zöld téren ágaskodó fehér 
griff ragadozásra kinyújtva első lábait. A pajzs fölött bárói ko
rona, azon sisak. Mögötte oldalról egy vörös elefánt-ormány nyúlik 
ki. /27/ A családból nagyobb hirnevet Luzsénszky János / 1790-1857/ 
és Mihály / 1817-1863/szerzett, irodalmi munkásságával. /28/

A Luzsénszkyek Borán / Lamberg Fülöp József felesége / keresz
tül lépnek be a birtoklás rendjébe. A másik kapcsolat : Luzsénszky 
György Berényi Erzsébetet vette nőül.
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6. számú táblázat. A Luzsénszky család leszármazása. / 29/

Imre 
1727, báró 

Gombos Ilona

Alajos 
ezredes 

Matyasovszky 
dózefa

/ folyt.külön/

----1-----
Leó

kapitány
a

Luzénszky
ezredben

Mária 
br .Palocsay

György
tábornok, ezredtulajdonos 

gr.Berényi Erzse

I Teréz Dános Ferenc) Bora (Rudolf Józíef 
+ 1812

gr.Zichy b.Henter ezre- 
dános N. des 

karca 
rás

1767-1843' György
gr.Lam-
Fulop
-1807

kapit. kara. 
fr. táborn. 
háb. +1822 
eles. b.Bereczko

Judit Klára Antal'
b.Perényi 

Ferenc

N.

Franciska 
Fiáth József

Bora
--1---
Teréz Lajos

Alajos
Károly

kanc.titk.
Klára 
gr .Stahremberg

Alajos ezredes ága:

Alajos ezredes 
_̂_________  MatyasovszkyiJozefa________ ________

Teréz Jozefa Leó Anastasia Bora Pál
♦1804

Kubinyi Sopronyi Mesko Elek Okolicsányi gr.Szirmay 
József Bora Antal i Róza

I i i 1
Amália Mária Pál János

kan.
Szentmiklóssy 

Klobusiczky Emilia 
N.

Tisza N
I--------- *----1Sándor Géza
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7. 'számú táblázat. A parényi Perényl család leszármazása/30/

IV. Ferenc
Bosnyák Kata 
Wesselényi Ilona

V. Ferenc 
Kornis Krisztina

Miklós 1707 + Mária Gábor
Rákóczi tábornoka gr.Balassa Gábor Pogány Kata
Hidy Bora
Putnoki Magda | 1----- — |
br.Zay Kata Zsigmond Ágnes

1748
Domahidy Bora b.Luzénszky Sándor 

gyerek nincs

László Antal Mária Bora
b.Andrássy Keresztes Mária Kállay Ferenc Kállay dános

Klára Pethő Polyxe
b.Luzénszky Judit 
gyerek nincs

József Anna Terézia Bora
gr.Viczay apáca apáca b.Fischer hg.Batthyány .
Jozefa N. Fülöp

)
Ignác 
gr .Berény 
Klára

A Perényi család tehát két alkalommal házasodott be a Luzsénsz- 
ky családba. Parényi Ágnes Luzsénszky Sándorhoz ment férjhez és Pe
rényi Antal harmadik felesége Luzsénszky Judit volt. A Perényiek ré
vén agy Balassa is megjelent Mórott. Báró Berényi László már Fehér
várcsurgón született. /31/



Viszonylag későn, korszakunk végén, Lamberg Ernesztinával kö
tött házassága révén került be a móri földesurak közé temerini 
gróf Szécsen Antal, birodalmi és belső titkos tanácsos, a Tudomá
nyos Akadémia tiszteletbeli tagja. /32/ Ernesztin apja, Szécsen a- 
pósa az a Lamberg Ferenc Fülöp volt, akit 1848-ban a pesti hajóhí
don megöltek. Maga Szécsen 1848 előtt és után megrögzött aulikus 
volt.

A család leszármazása a következő :

8. számú táblázat. A temerini Szécsen család leszármazása. /33/

Szécsen N.

Adolf
1804-1864

I-----------------Mátyás 1763 I. Sándor
1740-1813 

Bedekovics Róza 
/1758-1825 /

Jozefa
Inkey Imre 
1750-1813

Magdolna
1771-1837

Károly
1778-1845
alezredes
Almásy
Jozefa

Franciska
b. Degel- 

mann 
1777-1856

1-----
Miklós
1782-1871

gr .Forgách 
Franciska

Adolf

II. Sándor
gr.Csáky
Natália

Malvina
b.Rédl
Imre

II.Károly őrnagy 
1818-1848 

b.Honricht Leopoldi- 
na

Antal 
1819 Buda 
gr.Lamberg 
Ernesztina 
1820-1874

T
Adolf Terézia Antónia 

1863
Mária Terézia 

1861
Karolina Franciska 

1853 1854
Miklós
1857

Lederer
Károly
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Befejezésül közlöm a móri uradalom birtokosainak / birtokszerzői
nek / általam összeállított táblázatát.

9. számú táblázat. A móri uradalom birtokosainak leszármazása 
/birtokszerzők/ /34/

b.Hochburg János 
Hartmann Johanna

Mária Anna 
gr.Lamberg Frigyes

Anna Mária 
gr.Berényi György

Mária Anna 
gr.Lamberg Ádám

Fülöp József 
br.Luzsénszky Bora

Mária
gr.Festetics Miklós

X
Klára Erzsébet Mária
br.Perényi Ignác br.Luzsénszky gr.Zichy János

György
Ernestin 

gr.Szécsen Antal
Jozefa
gr.Bethlen József

gr.Lamberg Fülöp br.Perényi Ferenc
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Die Genealoqie dér Besitzer des Herrschaftsqutes Mór in den Jahren 
1691-1848

István KÁLLAY :

lm Mittelalter waren die Familien Csák, Rozgonyi, Egervéry, Kanizsay und Nádasdy die Besitzer des Herrschaftsgutes, das zűr 
Burg Csókakő / Bezirk Fejér / gehörte. Vöm Dahre 1671 gehörte das 
Herrschaftsgut zűr Schatzkammer, zwischen den Dahren 1678 und 
1688 besa/B es György Széchenyi, dér Erzbischof von Kalocsa. Dér 
Herrscher gab dem Heereslieferanten Dános Hochburg und seinen 
Érben von beiden Geschlechtern das Gut im Dahre 1691, mit Blut- 
bann / Dús gladii / und dem Recht des Kirchenherrn, gegen 60 000 
Rheingulden Lösegeld. um Herrschaftsgut gehörten sieben Dörfer 
und 25 Gehöfte. Seine Bedeutung wurde daruch bestimmt, da)3 auf 
dem wichtigen Handelsweg von Székesfehérvár nach Buda und nach 
Győr von ihm dér Zoli erhoben wurde. Die Wálder und Weinberge 
dér Gegend sicherten den Besitzern des Gutes ein hohes Einkommen.

Dér Aufsatz beweist anhand dér Abstammungstabellen dér Guts- 
besitzer, wie mán die sonst unüberblickbaren Besitzverháltnisse 
mit Hilfe dér Genealogie rekonstruieren kann. Er teilt die gene- 
alogischen Tabellen folgender Familien mit : Hochburg, Berényi, 
Bethlen, Lamberg, Luzsénszky, Perényi und Szécsen.

Aus den Tabellen stellt sich heraus, da)3 die Tochter und die 
Enkelin des Besitzerwerbers Hochburg je einen Lamberg geheiratet 
habén. So kam das Herrschaftsgut in die Hande dér Familie Lamberg. 
Durch weiteres Einheiraten erschienen die Luzsénszkys, Perényis, 
Berényis, Bethlens, Zichys, Festetics ' bzw. am spatesten die Szé- 
csens. Ihre Stelle an dér Abstammungstabelle bestímmte gleich- 
zeitig den auf sie fallenden Anteil des Herrschaftsgutes.



Nagybákay Páter

Beriszló Péter horvát bán veszprémi cimeres sírköve

A Dunántúl településtörténetével foglalkozó konferenciákon 
most kapott - önálló szekció keretében - először nyilvánosságot 
a genealógia és a biográfia. Ezekhez szorosan kapcsolódnak a tör
ténelmi segédtudományok gyűjtőnév alatt számontartott egyéb stú
diumok is, igy elsősorban a heraldika és a szfragisztika. Ezek 
nélkül a hazánkban hosszú múltra és értékes hagyományokra vissza
tekintő szaktudományok nélkül szinte lehetetlen a feudáiiskori tör
ténelem alapos, hiteles felmérése és megértése.

E korreferátum legfőbb célja ennek bizonyítása : egy reneszánsz 
cimeres sirkőtöredékhez kapcsolódva, címertani, pecséttani, és csa
ládtörténeti adatokból kiindulva - rövid életrajz keretében - dip
lomácia-, gazdaság és hadtörténeti, de művészettörténeti, sőt iro
dalomtörténeti oldalról is felvillantani a lehanyatló középkori ma
gyar királyság egy utolsó fénysugarát. A korreferátum ilymódon ki
terjeszteni igyekszik a szekció eredetileg megszabott kereteit, sőt 
korban is kilóg kissé az elsőrendűen vizsgálandó századok sorából, 
mert a XVI. század elejére, pontosan, a Mohács előtti évtizedekbe 
vezet. De mentségére szolgálhat helyi és időbeli aktualitása : né
hány nap múlva lesz a tragikus kimenetelű mohácsi ütközet 450-ik év
fordulója, amiről a bevezető előadás nyomán a konferencia teljes 
plénuma is illő módon megemlékezett.

1972 őszén a veszprémi várhegyen, a székesegyház főkapujától 
néhány lépésnyire, kábelfektetés közben a járdaszint alatt majdnem 
másfél méterre egy faragott kőlap töredékeire bukkantak. A töredé
kekből egy olasz reneszánsz ízlésű címer egyik felét lehetett ösz- 
szerakni. A hasított pajzs bal felében két egymással keresztbe- 
tett egyenes kard, a két meztelen penge között pedig ötszirmu ró
zsa látható. A pajzs jobb fele majdnem teljesen hiányzik, de a még 
látható indításokból megállapítható, hogy azt három balharánt pó
lya töltötte ki. A pajzs fölött levő rójtozott végű, keresztekkel 
díszített szalagábrázolás rögtön elárulta, hogy a pajzsot eredeti
leg püspöksüveg koronázta. A elmer tehát valamelyik veszprémi püs
pöké lehetett, a kőlap, illetőleg a cimer méretei pedig a sírkőre 
engedtek következtetni.

A heraldika és a szfragisztika segítségül hívásával hamarosan 
választ lehetett adni arra a kérdésre, hogy vájjon kinek a sirköve 
került elő, de a meghatározáshoz fontos támpontot szolgáltatott a 
képzőművészeti stílustörténet is, mert a pajzs formája jellegzetes 
olasz kartus, amelynek népszerű elnevezése reneszánsz lófejpajzs. 
az a XV-XVI. századi sisak és sisakdísz nélküli pajzscimer, amely 
elsősorban Itáliában volt közkedvelt és közisment és különösen 
Firenzében a hires reneszánsz paloták homlokzatán / Strozzi, Me- 
dici-Ricardi, Rucellai / ma is látható. Közép-Európában többnyire 
csak Magyarországon és Lengyelországban fordul elő. Sorba véve te
hát a cimerpajzs stílusa által körülhatárolt reneszánszkor veszp
rémi püspökeit, kiderült, hogy Vetési Alberten, Mátyás király ki
váló humanista kortársán kivül - akinek címerével ellátott, alakos 
vörösmárvány sírkő töredéke a veszprémi székesegyház melletti Szent- 
György kápolnában látható - csak ketten, ifjú Vitéz Oános és Berisz-



- 234 -

ló Péter haltak meg, mint veszprémi püspökök, az előbbi 1499-be.n, 
az utóbbi 1520-ban, a többiek ujabb egyházi tisztségeket szerezve 
még életükben elkerültek Veszprémből, Kettőjük ciiiierét kellett te
hát megvizsgálni, illetőleg összehasonlitani az előkerült töre
dékkel. Az összehasonlitás során a heraldikai szakirodalom is a- 
dott némi támpontot, de a Siebmacher féle nagy cimergyüjtemény ma
gyarországi és horvátországi kötete sőt a Turul egyik cikke is
- nyilván a nehezen kivehető pecsétlenyomatok alapján - tévesen kö
zölte a Beriszlók cimerét. Az Országos Levéltárban és a pozsonyi 
Városi Levéltárban fennmaradt eredeti cimeres pecsétlenyomatokból 
azonban egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy a cimer Beriszló 
Péteré.

Beriszló Péter, horvát nevén Petar Brislavic fél évezreddel 
ezelőtt 1475-ben született a dalmáciai Trogirban, / régi nevén 
Trau / feltehetően abból az előkelő boszniai családból, amelynek 
tagjai a törökök előnyomulása elől Szlavóniába húzódtak. Később e- 
gyik águk - mivel a Hunyadiak pártjával szemben az osztrák pártot 
támogatta - Mátyás király korában a dalmáciai Klisz / Clissa / vá
rába, majd onnét tovább, az akkor velencei fennhatóság alatt álló 
Trogirba menekült*

Személye és működése szorosan összeforrott a magyar királyság 
XVI. századi történetének első két évtizedével. Életrajza rövid is
mertetésének különleges aktualitást ad az is, hogy most néhány nap 
múlva emlékezünk meg a korszakot záró mohácsi ütközet 450-ik év
fordulójáról* Jellegzetes reneszánsz egyéniségében - a kor szoká
sához hiven - szétválaszthatatlanul ötvöződött egybe a főpap, az 
államférfi, a diplomata és a hadvezér. Egyik első tagja annak a
- legtöbbször rokoni szálakkal is összekapcsolt - délszláv erede
tű, rendszerint dalmata, olaszos műveltségű magyarországi főpap
sorozatnak, amely az államvezetés és diplomácia területén oly je
lentős szerepet töltött be a XVI. századi Magyarország történeté
ben. Közeli rokonságban állhatott Beriszló Bertalannal, avránai 
perjellel, a legnagyobb és leggazdagabb magyarországi egyházi lo
vagrend elöljárójával, az ugyancsak trogiri születésű Statileo Já
nos felsőőrsi prépost, aki később, mint erdélyi / gyulafehérvári / 
püspök János király hűséges diplomatája lett, vagy unokatestvére, 
vagy unokaöccse volt az egyik forrás szerint consobrinus, a másik 
szerint ex sorore nepos /. Ennek unokaöccse ifjú Statileo János 
sümegi főesperes volt, unokahugának Statileo Margitnak és a dalmá
ciai sibeniki/régi nevén Sebenlco / születésű Verancsics Ferenc
nek a házasságából született Verancsics Antal esztergomi érsek, a 
neves magyar történetíró. Ennek ismét unokaöccse Verancsics Faus- 
tus veszprémi várkapitány és Csanádi püspök, és valamilyen leány
ági rokonságban állott Beriszló Péter az ugyancsak trogiri /Trau/ 
származású Domitio családdal is, amelynek egy tagja Domitio aliter 
Beriszló Jeromos egri nagyprépost volt a XVI. század derekán. A ro
koni kapcsolatokat és az egyházi javadalmakat jelentő Stallumokat a 
mellékelt leszármazási táblán lehet figyelemmel kisérni. De ehhez
a sorozathoz számíthatjuk - ha a rokoni kapcsolatot nem is tudjuk 
kimutatni - Brodarics István váci püspököt a neves történetírót és 
Utyeszenovics, másképpen Martinuzzi vagy Fráter Györgyöt is, a 
magyar történelem egyik legérdekesebb és legvitatottabb nagy alak
ját, a barátból lett bíborost, Magyarország és Erdély kormányzóját.

Beriszló Péter pályája egyházi vonalon indult el. Valószinü, 
hogy tekintélyes rokonai révén került Magyarországra, a humanista 
Váradi Péter kalocsai érsek udvaréba. A Beriszlók a XV. és XVI. szá
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zad fordulóján Jelentős állami tisztségeket töltöttek be, s az or
szág zászlósurai közé számítottak. Ferenc többször JaJcai bán, a 
törökök elleni védelem e kulcsvárának oltalmazója volt, Oános Rác
ország despotája cimet viselte, a már emlitett Bertalan pedig vrá- 
nai perjel tisztét töltötte be. A két előbbit grabarjai előnévvel 
emlegetik a források, szemben a trogiri Péterrel, de sem az ők 
családi kapcsolata, sem a Bertalané nem egyértelműen tisztázott 
Beriszló Péterrel.

Beriszló Péter már 1501-ben királyi titkár lett, s rendszere
sen résztvett a királyi tanácsban. 1502-ben kezdődött diplomáciai 
szereplése. A király Rómába küldte, hogy a törökökkel kötött bé
kéhez megnyerje a pápa hozzájárulását. 1504-ben Velencében tár
gyalt. 1510-ben Miksa császárnál járt a Velence-, illetve török- 
ellenes cambray-i liga ügyében. 1511-ben Lengyelországban, 1511 
és 1512 fordulóján ismét a szentszéknél és Miksa császárnál talál-

Íuk. Beriszló ott volt Bakócz Tamásnak, a pápaválasztáson is esé- yesen induló, mérhetetlenül gazdag és hatalmas .esztergomi prí
másnak római kiséretében. Bakócz javaslatára II. Gyula a nagy re

neszánsz pápa és Miksa császár között Beriszló volt a személyes 
közvetítő. 0 vitte a béke föltételeit és a pápa arany rózsáját a 
császárhoz. Utódjával, a Medici családból származó X. Leóval is 
közvetlen kapcsolatot tartott fenn.

Közben az egyházi ranglétrán is gyorsan emelkedett. L5Ö7-ben 
fehérvári prépost, 1512-ben veszprémi püspök lett. A pápa a bibo- 
rosi kalapot is kilátásba helyezte szénára, s ebben V. Károly csá
szár is támogatta, de ellenségei meghiúsították ezt a tervet.

Világi pályafutása még magasabbra iveit. 1513-tól 1516-ig, II. 
Ulászló király haláláig királyi kincstartó, az ország pénzügyeinek 
legfőbb intézője volt. Palotája a budai várban, a mai Úri utcában 
állott. Egyidejűleg Horvátország, Dalmácia és Szlavónia bánjává is 
kinevezték és ezzel elnyerte az ország egyik legmagasabb, és azok
ban az időkben talán a legfontosabb hivatalát. Ezt a két tisztsé
get : a kincstartóságot és a horvát bánságot rendszerint egy en- 
berre bízták Mátyás király óta, hogy egy kézben ftsszpontosuljon a 
déli végek török elleni vádelmének gazdasági, politikai és katonai 
irányítása.

A legnagyobb hírnévre azonban mint hadvezér tett szert. Attól 
kezdve, hogy átvette a déli bánságok politikai és katonai Irányí
tását, minden erejét az akkor meglehetősen önálló horvát, szlavón, 
dalaát és bosnyák területek védelmére fordította. Rendet teremtett 
a főurak önkényeakedésétől szenvedő Horvátországban, majd 1513- 
ban Zrínyi Miklóssal, Szlulnl Mihállyal és Beriszló Ferenccel e- 
gyűtt Dubicánál nagy győzelmet aratott a törökök felett. A pápa 
elismeréséül megszentelt karddal és arany diszsisakkal tüntette ki. 
Dajca várát többszőr is megvédte a törökök ellen. Természetes fia 
is egy török elleni csatában esett el.

Közben folyton azon fáradozott, hogy a törökök elleni védelem
re anyagi segítséget szerezzen. De a magyar kincstár üres volt, a 
főnemessógnél süket fülekre talált, a szlavóniai rendek is minden 
áron ki akartak bújni a katonai támogatás kötelezettsége alól, a 
külföldi uralkodók és a Habsburg császárok is csak Ígérgették a 
segítséget - az állandóan tervezett nagy keresztes hadjárat álma 
szertefoszlott -, mindössze a pápáktól kapott sűrű könyörgő leve
leire időnként valamelyes anyagi támogatást. Az 1517-ben és 1518- 
ban aratott katonai győzelmeit sem tudta kihasználni a. nyomasztó 
élelmiszerhiány miatt.
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Hét éven át megszakítás nélkül harcolt a déli végeken. Ezért 
egyházmegyéjét sem tudta személyesen kormányozni. így legközelebbi 
rokonát, a már említett Statileo János felsőőrsi prépostot bizta 
meg egyházi ügyeinek vitelével. Püspöksége alatt 1515-ben rendel
te el a veszprémi zsinat - Magyarországon először - a rendszeres, 
pontos anyakönyvezést.

A szakadatlan végvári csatározások közepette érte a halál. 
1520 május 20-én a Korenica patak mellett megvert török sereg né
hány - leshelyen rejtőzködő - katonája oltotta ki az életét. Holt
testét Biháceba vitték, onnan szállíttatta el Veszprémbe Statileo 
János, és temettette el a székesegyházban. A veszprémi káptalan 
számadáskönyvének egykorú latinnyelvü bejegyzése szerint a kápta
lan 1525-ben 100 köböl bort Juttatott Statileo János felsőőrsi 
prépostnak, hogy annak az árából készíttesse el az elesett püspök 
sírkövét. Hogy a sírkő valóban el is készült azt egy egykorú kéz
írásos jelentésből biztosan tudjuk. A kéziratot az Országos Levél
tár őrzi : A magyarnyelvű Jelentés Bornemissza Pál volt veszprémi/ 
de akkor már erdélyi püspöknek szól, a XVI. század derekán Írhat
ták és a szemtanú hitelességével számol be arról, hogy milyen szo
morú állapotban van Beriszló püspök sirja a veszprémi székesegy
házban. Elmondja, hogy a várost elfoglaló törökök / 1552-ben esett 
el Veszprém / a sirt feldúlták és a sirkövet ezétverték. A szemta
nú pontosan feljegyezte a sírfeliratot is magjegyezve, hogy az a 
püspöksüveggel díszített cimerpajzs alatt állott, éa, még a törés 
helyét is pontosan megjelölte a szövegben / a jobb alsó saroknál, 
ahová az évszámot vésték. / a latinnyelvü sírfelirat magyarul igy 
hangzik :

Beriszló Péter 
királyi kincstartónak, 
Dalmácia, Horvátország 
és Bosznia bánjának, 
a kiváló püspöknek 
és Jeles hadvezérnek 
állította az alattvalók 
szeretető a káptalan által 
az Ur 1525-ik évében.

A ezétvert sirkő egy Jelentős darabja most végre előkerült.
Nem csoda, hogy a föld mélye rejtegette, hiszen Veszprém, a legje
lentősebb magyar végvárak egyike ötször volt török kézben, és a 
szétdult székesegyház köveit a XVII. század második felében a vár 
erődítésére használták fel.

A ciraertöredék reneszánsz kori faragott köemlékeink sorát to
vább gazdagítja. Mérete megegyezik a XVI. század elejéről ismert, 
többi címeres magyarországi sírkőével. Bár anyaga - mert nem vörös
márványból készült - és főleg épsége nem vetekedhet sok szép is
mert hazai reneszánsz sírkőével, enyhén ívelt oldalú, hatszöaletes 
lófejpajzs formájával mégis előkelő és szinte egyedülálló helyet 
foglal el a magyarországi reneszánsz címeres sírkövek között. E- 
gyetlen, anyagában is hozzá hasonló, vele majdnem pontosan egykorú 
hazai lófejpajzsos, címeres sírkövet ismerünk, Johannes Furno, mó
dénál ifjúét, amely a budai domonkosok kolostorának kerengőjóbői 
nemrég - a budapesti Hilton-szálló építését megelőző műemléki fel
tárások során - került elő. A Beriszló sirkő a már említett kápte-
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lani számadáskönyv bejegyzését figyelembe véve, feltehetően 1525- 
ben készült, egy évvel Mohács előtt, és igy a közvetlen firenzei 
hatású, lehiggadt egyszerűségű, eredeti, itáliai cinquecento egyik 
legutolsó, szép, tiszta hajtása Magyarországon.

A Beriszló cimer tüzetesebb vizsgálata néhány figyelemreméltó 
heraldikai következtetésre is lehetőséget ad. Bár a cimer tökéle
tesen megegyezik a Beriszló Péter által használt cimeres pecsétek 
cimerképével, Siebmacher dalmáciai kötete szerint a trogiri Berisz- 
lók ősi cimerképe pusztán a két keresztbetett egyenes pengéjű kard 
volt. A pengék közé a rózsa a Statileok ősi cimeréből került, de 
a Statileok is átvették a velük rokon Beriszlók ősi cimerképét, 
mert hiszen a Statileo János gyulafehérvári székesegyházban levő 
alakos cimeres sirkövén / 1542 / a Statileo nemzetség ősi cimere : 
a jobbharánt pólya fölötti rózsa mellett a hasitott pajzs jobb fe
lében ott látható Beriszlók egymással keresztberakott két kardja 
is, a francia királytól egyik követsége alkalmával kapott kitünte
tő cimerbővités : a francia liliom kíséretében. A Beriszlókkal ro
konságba került trogiri Domitio család cimerébe is beletették a 
két kardot. Úgy látszik tehát, hogy ebben az időben az egyes előke
lőbb családok összeházasodásakor szokásban volt egymás cimerével 
saját ősi cimerüket kiegészíteni, de ugyanakkor már a királyi kegy
ből történő cimerbővités is divatozott. Megválaszolatlanul maradt 
még az a kérdés, hogy Beriszló Péter cimerébe honnan került a három 
balharánt pólya ? Erre konkrét megoldás egyelőre nem található. Min
denesetre igen érdekes, hogy Magyarországon a harántpólyák rendsze
rint az előkelő délvidéki, vagy itáliai famíliák címerében a leg
gyakoribbak. Hogy.csak néhányat említsek : Ilyen a köztudottan dél
vidéki eredetű Tahy család ősi cimere, egy előkelő, ősi boszniai 
nemzetségé, a Korsachichoké / Duco di Santa Saba / és firenzei e- 
redetü / Ozorai / olasz nevén Scolari családé is.

Beriszló Péter politikai szereplését nehéz tárgyilagosan érté
kelnünk, mert az sok ellentmondással terhes. Bakócz Tamás hiveként 
kezdte pályafutását, de hamarosan élesen szembekerült vele. A nagy
ravágyó ós önző Bakócz a Velencei Köztársaságnak nyilt, vagy tit
kos, de állandó szövetségese volt, Beriszlót viszont dalmát szár
mazása a dalmát városokat leigázó Velence ellen szervezkedő párt
hoz kötötte és annak egyik vezére is lett. Sokáig azt az irreális 
tervet támogatta, hogy Dalmáciát vissza kell szerezni Velencétől 
a magyar korona számára. De emellett sohasem tévesztette szem elől, 
hogy hazáját elsősorban a török birodalom felől fenyegeti a legna
gyobb veszedelem. Habsburg barát külpolitikát folytatott, de a bel
politikában Szapolyaival tartott. Az 1514-es parasztfelkelés leve
résében - úgy tudjuk - tevőlegesen nem vett részt, de a horvátor
szági parasztságot keményen féken tartotta.

Történelmi szerepét és különösen emberi magatartását pozitív
nak kell Ítélnünk. Egyházi karrierjét ós javadalmait, magánvagyo- 
nét, legmagasabb diplomáciai összeköttetéseit és minden elérhető 
anyagi erőforrását a déli végek védelmének szolgálatába állította. 
Ezért pályázott a zágrábi püspökség gazdag javadalmaira, de Bakócz 
elütötte tőle, saját családjának szerezve meg őket. Ezért foglalta 
el erőszakosan Beriszló Ferenc örökségét. Ennek érdekében zálogo
sította el a vránai perjelség javait. Ezért küszködött a passziv 
szlavóniai rendekkel és ezért küldte a pápának és a császárnak 
megrázó panaszos leveleit, feltárva hazája elhagyatottságát és
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szegénységét, a főurak széthúzását és önzését. Szinte az egyetlen 
jelentős államférfi volt a Mohács előtti tragikus évtizedben az 
őnző, anyagias és szűklátókörű urak között, aki szilárd meggyőző
déssel, a legsúlyosabb áldozatokat is vállalva, bátran és önzet
lenül küzdött hazájáért. Sajnos megértésre sehol sem talált, sem 
a magyar főuraknál, sem a császárnál, sem az európai uralkodóknál, 
sem Velencénél. Mint kincstartó, a délnémet gazdasági érdekeltsé
gekkel szemben inkább az olaszokat támogatta, de az ország gazdasá
gi erőforrásait nem sikerült kellőképp mozgósitani.

Halálát a király és a nép mélyen gyászolta és a kortársak sze
rint vele sirba szállott az egyetlen olyan hadvezér, aki az 1521- 
ben elesett Nándorfehérvárt, az ország déli védőbástyáját és ka
puját még megvédhette volna.

Seriszló Péter elsősorban szükebb hazáját, Dalmáciát és a déli 
bánságokat védelmezte, de rajtuk keresztül Magyarországot is. Bár 
a német császártól is folyton támogatást remélve, minden lehetsé
ges nemzetközi kapcsolatot igyekezett kihasználni és hazája javára 
fordítani, végig hiven szolgálta a magyar királyt. Seregében sok 
magyar katona szolgált. így érthető, hogy nemzeti irodalmunk első 
végvári vitézi éneke éppen őróla született meg. l5l5-ben : Sza- 
öatkay Miháiy éneke Beriszló Péterről, hadd idézzem néhány, a kor 
szellemét tükröző jellegzetes strófáját.

“ Mind ti népek bánkódjatok pispek 
veszedelmén.
mert tudjátok, mig Isten segélé az ü jó 
3zerencséj ét.
nem uralkodik terek császár az ü fején.
Im látjátok ellenségit sok helen meggyüzte 
terekeknek sokaságát rólatok elizte....
Ahol vinak ü huszári, ott vigan osztoznak,
0 szolgái az morháért csak meg nem bántatnak,
Gyakor helen vigan laknak, mind magyaról szólnak... 
Kenyeregjünk úristennek mi mind fejenkint 
hogy ne hagyjon terekeknek dúlnia koroskint/=mindig/, 
bátoritson viadlhoz minket mind fejenkint.
Ez éneket ezerütszáz tizenüt esztendüben 
Szabatkay Mihály szerzé egy nagy jó kedvében 
Egy szent Györgynek innepében nemes kezdetében. "

A törőkverő Beriszló Pétert - akár a Zrínyieket - a horvát 
nép méltán tekinti egyik legnagyobb nemzeti hősének. Emlékét kegye
lettel őrzik szülővárosában Trogirban. A főtéri loggiás csarnokot 
diszitő hatalmas, lovas dombormüvét Iván Mestrovic, a világhírű 
horvát szombrászmüvész alkotta. Családi címerével díszített szülő
házát emléktábla Jelzi, kőbe vésett címere pedig a városháza falán 
hirdeti dicső tetteit.

A magyar történeti szakirodalom alig foglalkozott Beriszló Pé
terrel. Tulajdonképpen csak egyetlen munkára, a Verancsics Antal 
összes müveinek függelékeként megjelent Beriszló latin nyelvű élet
rajzra szorítkozik, amelyet “ Vita Petri Berislavi " címen Marna-
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vich Tomkó dános boszniai püspök irt meg és adott ki 1620-ban Ve
lencében. Ezen kivül csak Margalits Ede Horvát történeti reper
tóriuma foglalkozik a Beriszlókkal és Beriszló Péterrel, legújab
ban pedig Kubinyi András irt Beriszló Péterről 03 budai szereplé
séről - elsősorban gazdaságtörténeti szempontból Jelentős - tanul
mányt. Az igazi, nagy életrajzi feldolgozással mai napig adós a 
magyar történelmi szakirodalom.

Születésének ötszázadik évfordulójára mégis történt valami : 
Mint már említettem, elkészült széttört sírkövének újrafaragott, 
szép rekonstrukciója, az egykori sírfelirat ujravésésével és a 
megmentett értékes töredékek művészi kiegészítésével. Koncz Pál 
restaurátor és Kovács 3ános kőfaragó díjnyertes munkája a múzeumi 
restaurátorok színvonalas országos veszprémi kiállításának egyik 
legszebb darabja. A kiegészített sirkő előreláthatólag a veszprémi 
székesegyház Szent György kápolnájában, vagy altemplomában - talán 
éppen a legendás hirü pap-bán feldúlt sírja helyén, vagy annak köz
vetlen közelében kerül méltó elhelyezésre.

Jegyzet

A korreferátum szerzőnek a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményeiben 
közelesen megjelenő “ Beriszló Péter veszprémi püspök cimeres sír
köve " c. hosszabb heraldikai tanulmánya alapján - elsősorban az 
életrajzi és családtörténeti adatok kiemelésével - készült, ezért 
a vonatkozó jegyzetek és bibliográfia közlését itt mellőzzük.
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Beriszló Péter kiegészített és restaurélt oimeres sirkőtö- 
redéke a veszprémi Bakonyi Múzeumban
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Péter NAGYBÁKAY :

Per Grabstein mit Wappen des Banus von Kroatien, Péter Beriszló. 
in Veszprém

- 242 .

lm Oahre 1972 wurden die Bruchstücke des im Oahre 1525 ver- 
fertigten Renaissancegrabsteins mit Wappen des Banus von Kroati
en, Péter Beriszló, in dér Náhe des Doms in Veszprém im Boden zu- 
fallig gefunden. Es ist gelungen, die VVappenbruchstücke des von 
den Türken zerstörten Grabes nach heraldischen und sfragistischen 
Analysen zu identifizieren und seine Aufschrift aufgrund einer un- 
garischen Aufzeichnung aus dem 17. Oahrhundert zu rekonstruieren.
Dér Zeitpunkt und die Kosten seiner Herstellung wurden im Abrech- 
nungsbuch des Domkapitels aufbewahrt.

Die Persönlichkeit und die Tátigkeit von Péter Beriszló, dér 
unter dem Grabstein ruhte, waren mit den ersten zwei Oahrzehnten 
des ungarischen Königtums im 16. Oahrhundert aufs engste verbun- 
den. Er war eines dér ersten Mitglieder dér - meistens durch 
Verwandtschaft verbundenen - ungarlándischen dalmatischen Ober- 
priestergruppe südslawischer Herkunft und italienischer Bildung, 
die in dér Führung desStaates und in dér Diplomatie in dér Ge- 
scnichte Ungarns im 16. Oahrhundert eine sehr bedeutende Rolle 
spielte. Dér in Trau geborene Beriszló war unter anderem mit Oános 
Statileo, dem Bischof in Siebenbürgen und Diplomaten des Königs 
Oános, in enger verwandtschaftlicher Verbindung und war durch den 
letzteren auch mit dem Erzbischof von Esztergom, dem Geschichta- 
schereiber Antal Verancsics verwandt.

In dér charakteristischen Renaissancepersönlichkeit des Be- 
riszló sind dér Erzgeistliche, dér Staatsmann, dér Diplomát und dér 
Heeresführer miteinander aufs engste verbunden. Auf seiner kirch- 
lichen und weltlichen Laufbahn stieg er immer hóhér. Auper in dem 
Bistuo in Veszprém zeichnete er sich als königlicher Gesandter, 
dann als Schatzmeister und vor allém als Banus von Kroatien, Dal- 
matien und Bosnien, weiterhin als ausgezeichneter Soldat und 
Heeresführer aus. Im Gegenteil zu den kurzsichtigen, materiell 
denkenden und egoistischen Herren und Erzgeistlichen seiner Zeit, 
zu denen auch Tamás Bakócz gerechnet werden kann, wendete er allé 
seine materiellen Kráfte zűr Verteidigung dér südlichen Grenzgebiete 
gegen die Türken an und nützte auch seine persönlichen Verbindungen 
mit dem Papst und dem Kaiser in deren Interesse aus. Im Laufe eines 
sieben Oahre láng dauernden, ununterbrochenen Streites, erreichte 
er auch bedeutende militárische Siege und fiel im Oahre 1520 im den 
Kámpfen auf dem Grenzgebiet, in dér Náhe von Bihács.

Die Zeitgenossen gleubten, dag er alléin fáhig gewesen wáre, 
das in Oahre 1521 gefallene Nádorfehérvár erfolgreich zu ver- 
teidigen. Das kroatische Volk verehrt ihn als seinen Nationalnel- 
den. Sein Name und seine Tatén werden - auger seinem neulich zu- 
sammengestellten und ergánzten Grabstein - samt dér Erinnerung an 
saine ungarischen Soldaten in einem Heldenlied aus dem Oahre 1515, 
im ersten in ungarischer Sprache aus den Grenzgebieten, bewahrt.



HOZZÁSZÓLÁSOK

A szekció előadásaihoz csatlakozó beszélgetés során először 
Iharosy József kért szót.

" Nagyon megtisztelő, de egyáltalán nem könnyű feladat egy 
tudományos szakmai konferencia “ amatőr “ részesének lenni, mert 
arcig a csupán kedvtelésből, - mintegy csak a maga szórakoztatá
sára kutató és iró amatőr könnyű lélekkel és szabad fantáziával 
kezdhetett neki kedvtelésének, addig ezen a helyen már joggal kér
hetik számon eddigi sáfárkodását. Ez a tény tagadhatatlanul nyu- 
talansággal tölt el, mert kutatásaim inditóoka legalább is kezde-- 
ben, nem a tudomány szolgálata, hanem az egyéni tudnivágyás, is
meretnövelés és a nép iránti szeretet volt, párosulva a történelem 
iránti vonzódással, mely visszatekintésre késztetett, - tudni akar
ván azt, hogy milyen összefüggésben és társadalmi meghatározott
ságban követték egymást annak a szükebb településnek az eseményei, 
ahonnan magam is származom. Innen, az ősöket kereső kutatásból in
dult el a Somogy múltjában szerteszét leírtakból összeálló falutör
ténetem : - " Jákó története ", melyben sok birtokosnemes és job
bágycsalád leszármazásának felvázolása lett kutatásom eredménye. U- 
gyanigy, inkább csak a kedvtelés indított egy bácskai község éle
tének és történetének a feldolgozására és arra is, hogy latinnyel- 
vü okiratok alapján meghatározzam több, rég eltűnt középkori somo
gyi település helyét s felvázoljam Somogy 1350 előtti térképét is. 
Hasonlóképpen, minden társadalmi megrendelés nélkül dolgozom jelen
leg a középkori Somogy életével foglalkozó szemelvénysorozaton. “

Hangsúlyozva e kutatásokban a genealógiai megközelítés jelen
tőségét és hasznát, hozzászóló rámutatott a hazai anyakönyvezés ké
sei indulására és általában elmaradottságára. “ A legrégibb Somogy- 
közeli anyakönyvvel Pápán 1638-ból, Kanizsán 1690-ből, Légrádon 
1694-ből Veszprémbe az ősi püspökség ellenére is csak 1703-ből, 
Nagybajomban 1717-ből s Kaposvárott 1731-ből találkoztam. A többi 
anyakönyv - kisebb-nagyobb eltéréssel - a 18. század derekáról va
ló. “ így volt lehetséges, hogy " Jákó története " c. háromkötetes 
kéziratomban királlyal már az első király idejéből, birtokos ne
messel 1316-ban, ellenben azzal a pórral, aki az előbbiek hatalmi 
alapját1 megteremtette, csak századokkal később, akkor is a török 
1554-évi adójegyzékében találkoztam, majd 1703-ban, a megyei adó- 
összeírás során.

Ezidővel már szinte egyidejű az anyakönyv, így a feudális és 
kapitalista társadalom kizsákmányolt osztályainak korunkig eltelt 
küzdelmes harca a genealógia segítségével is kutatható. "

Következő hozzászóló dr. Zsolt Zsigmond főorvos volt : " Tudom, 
hogy a szekció mára kitűzött témakörébe egyáltalán nem vág bele a 
mondanivalóm, azonban az elnöklő ur szives engedélyével pár szóval 
mégis megemlítem, hogy az eddig elhangzott előadások nem, vagy ke
veset foglalkoztak a földrajzi nevek vallomásával, holott azok igen 
hathatósan támogathatják a családtörténeti, genealógiai kutatásokat, 
különösen a középkorra, a X.-XIII. századi történésekre, leszárma
zásokra vonatkozóan, hisz ebben a korban az oklevelek még vagy 
semmit, vagy nagyon keveset mondanak.
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Legutóbb pl. reménytelennek látszó feladat megoldásába fogtam 
s megkíséreltem az Anonymus által említett bihari vezér : Menümarót 
történelmi szerepét igazolni s éppen a földrajzi nevek rendszerének 
vallomása alapján azt hiszem megbizhatóan sikerült igazolni, hogy 
Marót nemcsak hogy nem mesealak, de leánya Zolta-val való házassá
ga végén a magyar főúri családok közé emelkedve, a X. századtól je
lentős szerepet is be töltött történelmünkben. "
Ezt követte :

Zinner Tibor. Budapest Főváros Levéltárának munkatársa, hozzá- 
szólása, aki rámutatott arra, hogy " a társadalom mobilizációs ten
denciáinak vizsgálatánál - legyen annak területe akár csak egy-egy 
család, csoport, réteg vagy társadalmi osztály - a genealógiának, 
mint segédtudománynak rendkivül nagy szerepe van ", a genealógia 
újszerű alkalmazási területére hivta fel a figyelmet.

" Budapest Főváros Levéltárában dolgozom, s az Ébredő Magyarok 
Egyesületével foglalkozom. Eddigi kutatásaim egy sajátos területé
ről szeretnék most beszámolni, mert úgy érzem, hogy az alapvetően 
levéltári forrásbázisú genealógiának is újabb forrásegyütteseket 
kell előtérbe helyeznie, mert csak igy lehet felkelteni az érdeklő
dést szekciónk tárgya iránt. Ilyen újtipusú forrásegyütteseknek 
tartom a különböző korszakokból származó választói névjegyzékeket, 
valamint az ügyészségi és birósági pereket. Ez utóbbiakról szólnék 
most, a bűn " genealógiájáról ".

Az Ébredő Magyarok “ rövid " történetük alatt - 1918 őszi ala
kulásuktól 1945-ös feloszlatásukig - politikai bűnök halmazát kö
vették el. Három nemzedékük, az alapitó, terrorista, pretoriánus 
gárda szerepét betöltő nagy nemzedék, az 1920-as évek közepétől 
Gömbös kinevezéséig tevékenykedő, konszolidált és c3ak itt-ott éb
redező második nemzedék, valamint a szélsőjobboldali reneszánsszal 
újjáébredő harmadik nemzedék egyénenkénti és csoportos vizsgálatá
nál a hézagos, töredékes levéltári iratanyagon Délül a jogi iratok 
jelentették a legnagyobb segitséget. A politikai bűn - mint jelen 
esetben a genealógiai kutatás tárgya - az ÉME esetében tökéletesen 
kimutatta azokat a sajátosságokat, amelyek minden más egyesület 
tagjaitól megkülönböztették az ébredőket.

A Budapesti Királyi Ügyészség és a Budapesti Királyi Büntető- 
törvényszék, valamint a Budapesti Népügyészség ésBudapesti Népbiró- 
ság ébredőkkel kapcsolatos büntetőperes irataiban olyan társadalom- 
történeti vizsgálódásokra volt lehetőség, melyeknek eredményekép
pen megismertük az ÉME társadalmi bázisát és annak alakulását a 
Horthy-érában, a három nemzedék közötti családi és politikai össze
függéseket, kapcsolatokat, az ébredők viszonylag szűk politikai ve
zető elitjének összetételét, a nyilaskeresztes mozgalom és az éb
redők társadalmi bázisának egymáshoz való viszonyát.

A különböző korszakokból vett minták - 1920-1923, 1927-1932, 
1936-1940, 1945-1949 - kimutatták az ÉME összetételében végbement 
eltolódást a jól szervezett lumpen elemektől a szalonfasisztákig, 
a robbantásos nemzetvédelmi osztagok tagjaitól a keresztény-nemze
ti eszmét hűen szolgáló ügyvédekig, orvosokig, tisztviselőkig,kép
viselőkig. A vizsgált büntetőperek személyi részeiből kiderült,hogy 
igen szoros rokoni kapcsolat van a nemzedékek között. A hatalomban 
való részesedést tekintve még az alapitók, az első generáció volt 
a vezető az 1930-as években is, azonban az egyre jobban szűkülő tér-
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sadálmi bázist a harmadik generáció adta. Ez utóbbiak radikalizmu
suk miatt egyre jobban tolódtak, de nem lettek a nyilas mozgalom 
aktivistái.

A Bethlen-kormány időszakában lefolytatott perekben elsősor
ban nem a vezető csoport képviselői, hanem a városi kispolgárság 
alsó rétege és a tanuló ifjúság került a vádlottak padjára. Az 
ÉME-re szükség volt, s a szükség törvényt bontott. A középrétegek 
felső kategóriájából származó vezetők helyett csak a nemzetvédelmi 
osztagok egy-két aktivistáját büntették meg.

A második világháborús Teleki-kormány működése alatt keletke
zett nyilas perekben alig találunk olyan nyilaskeresztes elitéltet, 
aki korábban ébredő lett volna.

Az 1945 utáni büntetőperek tanúsága szerint a népbíróságok 
nemcsak a háborús bűncselekményeket kérték számon - Budapesten és 
vidéken egyaránt -, hanem az azt megelőző népellenes tevékenységet 
is. így kerültek biróság elé a fehérterror lovagjai, az ébredő ma
gyarok. Vallomásaik, személyi adataik, családi kapcsolataik igen 
fontos segítséget jelentenek a politikai- és társadalomtörténetirás 
számára.

Világossá vált, hogy a politikai életben elfoglalt helyzet az 
ébredők budapesti csoportjánál öröklődött. Apák és fiaik ugyanazon 
eszméért küzdöttek, mégha módszereik törvényszerűen mások is vol
tak. A kurzus folyamatos átalakulása jobbfeíé az egyre erősödő ra
dikalizmusukkal is mérhető, de mert szerepüket már eljátszották, 
egyre inkább a háttérbe szorultak. A számszerű csökkenés együttjárt 
az egyesületi élet fellazulásával, s a feloszlatás már csak az i-re 
féltett pontot jelentette.

Azt hiszem, hogy a családtörténetnek és a genealógiának az 
előbbiekben vázolt igen kis időtartamban vizsgált felhasználása nem 
volt haszontalan. A mikrostrukturák vizsgálatánál alkalmazott mód
szerek megválasztása mindig a forrásbázistól függ. A bírósági anya
gokban levő személyi részek, statisztikai adatlapok a kutatást 
nagy mértékben elősegítik. A későbbiekben hasonló módszerekkel a 
vidéki ÉME-csoportokat óhajtom majd megvizsgálni, s választ kapni 
arra a kérdésre, hogy miért csak a budapesti EME garnitúra volt a 
vezető,, s miért nem “ hígult " fel vidékről. "

A szekció vezető értékelését az általa vezetett szekció munká
járól lásd a záró ülés anyagában.



PLENÁRIS ZÁRÓOLÉS

Rúzsás Lajos elnök :

Tisztelt Konferencia !

Eljutottunk a Dunántul Településtörténete II. Konferencia zá
róüléséhez, amely értékeli a konferenciának az eredményeit. Föl
kérem az egyes szekcióknak a vezetőit, hogy a szekció munkájáról 
számoljanak be az összülés számára.

Kérem tehát elsőként Wellmann Imrét, hogy a településtörténe
ti szekció keretében a mezőgazdaságtörténet problémáival foglalko
zó ülés munkájáról terjessze elő a Jelentését.

Wellmann Imre ; 
Tisztelt Konferencia !

Az első, településtörténeti szekció a/ része, mely a mezőgaz- 
daságtörténet főbb problémáinak tárgyalását tűzte maga elé az 1767. 
és 1348. közötti időszakban, különös tekintettel a Dunántúlra, 1 
bevezető előadás, 8 fölkért és számos önkéntes hozzászólás révén 
igyekezett elérni kitűzött célját. Mindez számottevően hozzájárult 
ahhoz, hogy a koraiak agrárfejlődéséről konkrétabb és többoldalú 
képet alkothassunk magunknak.

A bevezető előadás azokat a főbb körvonalakat próbálta megraj
zolni, melyekbe a kor mezőgazdaságáról szóló ismereteinket célsze
rű beilleszteni. Rámutatott arra, hogy a XIX. század első felében 
fokozódó igény nyilatkozott meg az agráréletünk tőkés fejlődésének 
kibontakozásához szükséges feltételek iránt. Ugyanakkor felvázolta 
azokat a gátló tényezőket is, melyek a tőkés fejlődés szélesebb kö
rű kialakulását megnehezítették.

A hozzászólások az általános fejlődés képét számos részlet vo
natkozásában mélyítették el a Dunántúl különféle tájait illetően, 
különös érdeklődés kisérte azokat az új eredményeket, melyek a Ba
ranya megyei Hegyháton a kistájak kialakulását és funkcionálását 
formáló történeti tényezőkre vetettek újszerű világosságot. Részle
tes vizsgálat alá kerültek egy somogyi nagybirtok településtípusai, 
nemkülönben azok a tényezők, melyek az agrárfejlődés során Eszter
gom megye településeire hatottak. Meglehetősen elhanyagolt kutatá
si területen hozott hasznos eredményeket a XVIII. és XIX. század 
fordulóján Somogy megyében létesített vizépitmények vizsgálata. Szó
hoz Jutottak a mezőgazdaság fontos ágai is : beható képet kaptunk 
a Somogy megyei állattartás és -tenyésztés problémáiról a reform
korban, s ugyancsak alapos kritikai észrevételek mutatták ki a ga
bonatermelés fontos statisztikai forrásénak használhatóságát.
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1828-1 országos összeírásunk számszerű adatainak feldolgozása al
kalmat adott arra, hogy Vas megye egy részének parasztgazdaságai 
helyzetéről részletekbe menő képet kapjunk.

Már az eddig elmondottak is mutatják, hogy a szekció tárgy ás 
terület vonatkozásában egyaránt sokoldalúan igyekezett megközelí
teni a kitűzött problémákat. Tette ezt általában a különféle - i- 
rodalmi, levéltári, néprajzi jellegű - források alapos felkutatásá
val és beható elemzésével. Kiaknázásukra általában helyes, követen- i 
dő módszereket alkalmazott; külön ki kell emelni a vita során el
hangzott elméleti-módszerbeli fejtegetéseket, melyek egyrészről a 
számítógépek alkalmazásának lehetőségeit és korlátait boncolták 
hasznosan, másrészt azzal a problémával birkóztak gondolatébresztő 
módon, hogy mai közgazdasági fogalmainkat mennyiben helyes és cél
ravezető a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korszaká
ra alkalmazni. Dó adatbázis és helyes módszerek sok tekintetben 
hasznos új eredményeket gyümölcsöztek.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a szekció munkája eredmé
nyes volt, új meglátásokkal és ismeretekkel gyarapitotta a Dunántúl 
agrárfejlődésére vonatkozó ismereteinket a tárgyalt korszakban. A 
szekció munkája, előadás, hozzászólások, élénk vita egyként hozzá
járultak ahhoz, hogy konferenciánk számottevő építőkövének tekint
sük s egyben kívánatossá teszi, hogy településtörténeti tanácskozá
saink folytatásában is elnyerje megillető helyét.

Rúzsás Lalos elnök :
Megköszönöm Wellmann Imrének a beszámolóját, és felkérem Fügedi 

Eriket, aki az első szekciónak a várostörténettel foglalkozó ülését 
vezette, szíveskedjék a szekció munkájáról beszámolni.

Fügedi Erik ;

Nagy örömmel vettem részt a konferencián, és vezettem a vá
rostörténeti szekciót, élvezve és részesülve a szekció minden elő
nyében és hátrányában, abban ti., hogy a konferenciát teljes egé
szében nem tudtuk áttekinteni, viszont egy szükebb munkaterületen 
belül gondolatainkat kicserélhettük.

A dunántúli városoknak főleg kézműveseiről és kereskedőiről 
kaptunk nyolc felkért hozzászólást, amelyek mind fegyelmezetten 
betartották az időtartamokat, nem is következett be tulfáradás.
A program és az egymás után következő referátumok szépen kiegé
szítették egymást. A legszorosabban Kis Máriának a szombathelyi 
és Somkuti Évának a fehérvári kereskedőkről,ugyanabban az időpont
ban a XVIII-XIX. század fordulóján látható helyzetéről tartott re
ferátumai kapcsolódtak egymással. A referátumoknak a száma megfe
lelően oszlott meg szabad királyi és mezővárosok között. A mezővá
rosok közül Zalaegerszeg került a kutatásnak a középpontjába, több 
oldalról is , Simonná Tiegelmann Ilona és Blázy Árpád előadásában.
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A felolvasott referátumok igen Jó forrásismeretről tettek ta
núságot. Ebből a sorból Kováts Valériának a szigetvári vizsgálata 
azzal vált ki előnyösen, hogy nem levéltári, hanem régészeti for
rások alapján rajzolta meg az egy agglomerációt alkotó városi és 
falusi település együttélését, illetőleg kialakulását.

Ami az egész szekcióülésből lényegében összefoglaló eredmény 
az a következő. Annak ellenére, hogy a művészettörténeti irodalom
ban természetesen és jogosan meghonosodott a barokk város fogalma 
erre a korszakra, és főleg a dunántúli városokra, mégis úgy tűnik, 
hogy ez a városképben magában csak igen hiányosan érvényesült, nem 
történt a középkori alaprajzhoz képest nagy változás, hanem mind
össze egy-egy / püspöki vagy világi / rezidencia illeszkedett be
le a maga, most már valóban barokk megjelenési formáival a váro
soknak addigi alaprajzába. Ha pedig azt kell mondanunk, hogy a du
nántúli városok alaprajzban sem váltak barokk várossá, akkor ugyan
ezt még sokkal inkább mondhatjuk el a társadalmi és gazdasági fej
lődéséről. Mindaz ami kézművesekről, kereskedőkről, az 1848 előtti 
korszakban megállapítható volt, arra mutatott, hogy továbbélt a 
középkori városgazdaság a maga nagyon is kicsinyes viszonyaival, 
és a maga nagyon is részleteibe menő szabályozásával, amely mögött 
a polgárság egy-egy rétegének érdekei álltak.

Felmerüli a szekció tárgyalásai során, hogy a várostérképek tu
lajdonképpen ugyanolyan forrásai a várostörténetnek, mint bármely' 
iratforrás, és hogy ha természetesnek tartjuk, hogy a középkori 
okleveleket publikáljuk és hozzáférhetővé tesszük ezen az utón, ak
kor szükséges lenne, hogy azokat a várostérképeket, amilyeneket pl. 
Pécsről Babics András rekonstrukciója jelent, szintén hozzáférhető
vé tegyük, ne csak egyszerű publikáció formájában, hanem úgy, hogy 
az külön kapható és munkatérképnek felhasználható legyen.

Összefoglalva a szekció üléseit azt remélem, hogy az anyag, 
amely mindenképpen érdekes ós méltó a megjelenésre, hamarosan nap
világot lát.

Rúzsáé Lajos :
Megköszönöm Fügedi Eriknek a beszámolóját, és felkérem a Nem

zetiségtörténeti szekciónak a vezetőjét. Szita Lászlót, hogy a 
szekció munkájáról jelentését tegye meg.

Szita László ;
Az I. Településtörténeti Konferencián a Nemzetiségtörténeti 

szekciónak voltam a résztvevője. Az első konferencia Nemzetiségi 
szekciójának az értékelése azóta már Írásban is megjelent. Meg
állapíthatjuk, hogy a II. Településtörténeti Konferencia Nemzeti
ségi szekciója a székesfehérvári konferencia kitűnő nyomdokain 
haladt tovább. Az a töröktől történt fölszabadulástól a XVIII. szá
zad 60-ee évekig Dunántúlról átfogó, és ugyanakkor több kisebb ré-
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gióban, tájegységben részletes képet festett a betelepítésről, a 
nemzetiségiek helyzetéről, a nemzetiség és magyar lakosság struk
turális arányairól. Számos vonatkozásban sok olyan uj eredményt 
publikált, amelyet a dunántúli történetírás eddig nem ismert.
Számos vonatkozásában olyan részterületeket is megvilágított, a- 
melyek kutatása egyáltalában nem, vagy pedig csak nagyon kevés 
teret kapott az utolsó évtized helytörténeti kutatásában, de az 
országos történeti kutatásban is.

Ez a konferencia, illetve a szekció munkálatai azt bizonyítot
ták, hogy mind az előadások, mind a hozzászólások olyan alapról in
dultak, amely alapot, mint említettem, a székesfehérvári nemzeti
ségi történeti szekció épített fel. A tematikájában egy kissé egy- 
sikubb volt a nemzetiségi szekciónak a produktuma, részleteiben a- 
zonban kitűnő eredményeket hozott. Az egyes kérdések feldolgozásá
ban, a nemzetiségi probléma kutatásában használható metodikai ered
ményt hozott. Egy-két új tudományágnak a bevonását javasolta a nem
zetiségek történetének a kutatásába, különös tekintettel a délszláv 
nemzetiségiek kutatásába. Újszerű képet tudott fölvázolni arról, 
hogy a paraszti áruforgalom megerősödésének, kiterjedésének idején 
kialakult dunántúli piacövezetekben milyen nagy jelentőségű szere
pet játszottak, vagy egyáltalában milyen szerepet kaptak a Dunántú
lon élő és mér az árutermelés vonalán is jelentkező és megerősödött 
különböző nemzetiségek.

Aláhúzta ez a tanácskozás azt, hogy ezeknek a tájpiacoknak 
többhelyütt karakterét és gazdagodását adta ennek a tájpiacnak a 
nemzetiségek sajátos gazdálkodása, gazdasági kulturája. Igen sok e- 
lőadás a maga sajátos témájának kibontásnál jutott el az asszimilá
ció problémájáig. A XVIII. század második felében jelentkező asszi
milációs folyamat több szempontú megvilágítást kapott. A Dunántúl 
belső megyéinél erősen jelentkező asszimilációs problémát többször 
érintette ez a szekció. Nagyon fontos megállapításokat tett abban 
a vonatkozásban, hogy lényeges eltérések tapasztalhatók az * asszi
miláció-sebességben Többek között akkor, amikor egy nagyobb nem
zetiségi tömbből kirajzás történik, a kirajzott nemzetiségi csopor
tok asszimilációjának sebessége lényegesen, évtizedekben mérhetően 
gyorsabb. Továbbá meghatározta, vonalat huzott több területen, több 
kisebb dunántúli régióban abban a vonatkozásban is, hogy mi az asz- 
szimilációs sebesség különbsége a német nemzetiség és a délszláv 
nemzetiségi csoportok között, és nik ezeknek az okai.a

Több előadásból világos képet kaptunk arról is, hogy az asszi
milációs sebesség meggyorsulásában milyen lassító vagy gyorsító sze
repet Játszottak a vallási tényezők. Az államvallást megtestesítő 
katolikus vallás, a nemzetiségi lakosságnál gyors, illetve a görög
keleti valláson lévő délszláv népcsoportoknál az asszimiláció ennek 
következtében lassú.

Rendkívül plasztikussá vált az a kép is, hogy a szabad királyi 
városok nemzetiségeinek az asszimilációja gyorsabb, a nagyobb tömb
ben élő paraszti nemzetiségi tömegeké lassúbb, világossá vált az is, 
hogy helyileg milyen gazdasági-társadalmi gyökerekre vezethető visz- 
sza a XVIII. század végi és XIX. század eleji asszimiláció.

A konferenciának a nemzetiségtörtánati szekciójában a német nem
zetiség valamennyi problémája nagyobb teret kapott, mint a délszláv 
népcsoportoké. Ez abból adódott, hogy az előadók témája ebben a vo
natkozásban eltért, valamint, hogy a Nemzetiségtörténeti szekció e
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gyik előadása sajnálatos módon, - amelyik pont a délszlávok törté
netének összefoglalását Jelentette volna - elmaradt./Sarosácz György 
előadását kötetünkben közöljük./ Szerk./

A Nemzetiségtörténeti szekció székesfehérvári ülésén a cigány- 
probléma is helyet kapott. Hasonlóképpen ennek a konferenciának a 
nemzetiségtörténeti szekciójában is reális és pozitiv képet és új
szerű megvilágitást kapott az a probléma, hogy " felülről ", az ál
lamhatalom segítségével és erejével történő és megujuló asszimilá
ciós politika a cigányság tekintetében semmi eredményre nem veze
tett.

Tolna megye nemzetiségi struktúrájának teljes megbízható és re
ális, mondhatnánk egzakt adatokon nyugvó bemutatása történt. A XIX. 
század első negyedében különösen klasszikus ez a kép, amely ebben a 
vonatkozásban hézagpótlást Jelent Tolna megye történetéhez.

A Dunántúlon élő különböző nemzetiségeknek olyan csoportjai, 
amelyek az ipar különböző struktúráiban helyezkedtek el, több elő
adás kapcsán rendkívül érdekes megvilágitást kaptak. Egy jeleté- 
kennyé fejlődő közép-dunántúli vagy délnyugat-dunántúli város ipa
ri népességének a nemzetiségi struktúrájáról kaptunk áttekintést az 
egész XVIII. században. Az előadások Jellegzetesen bizonyították, 
hogy hogyan alakul a nemzetiségi polgárság helyzete a városokban.

Az előadássorozat egyik gyöngyszemének számított egy manufak
túra nemzetiségi struktúrájának bemutatása. Olyan manufaktúrának a 
nemzetiségi struktúrája, amelyik teljesen nélkülözte a magyar ele
met, alapításától egészen megszűnéséig. Fölveti ez az előadás a gon
dolatot, hogy a Dunántúl valamennyi manufaktúrája nemzetiségi struk
túrájának a vizsgálata várat magára. Pedig igen érdekes eredménye
ket várhatunk a manufaktúra ipari népesség nemzetiségi összetételé
nek vizsgálatától.

A magyar nyelvért folyó küzdelemről reális, korrekt áttekintést 
kaphattunk a délkelet-dunántúli tájegységből. Ennek a problématiká- 
nak a kapcsán történt hozzászólás is, és válasz is, amely ide kíván
kozik a plenáris záróülés elé. Nevezetesen az, hogy Délkelet-Dunán- 
túl valamennyi alsófoku iskolájának a megvizsgálása után az a kép 
alakult ki, hogy az 1840-es évek végéig az alsófoku iskoláztatásban 
a magyar asszimilációs törekvésnek nincsenek jelei. Ellenkezőleg : 
méltányosság, messzemenő korrektség jellemzi az egykori tanügyi ve
zetést, szemben a megyei politikai vezetésnek egyébként valóban pol
gári nacionalista politikai törekvéseivel. Nagyon izgalmas történe
ti kutatási problémakör az alsófoku oktatás általános kutatása a 
Dunántúlon olyan tekintetből is, hogy a Délkelet-Dunántul nem spe
cialitást jelent, hanem az egykori politikának a területen érvénye
sülő ellenhatását. A soknemzetiségű Baranya alsófoku oktatásában 
progresszív szellem érvényesült.

A Zselic / baranyai és somogyi tájegység / nemzetiségének struk
turális vizsgálata is uj eredményeket hozott. Baranyában több éve 
folyik a Zselic régiónak a kutatása, amelynek külön munkabizottsága 
van, és alkotó munkaközössége két kötetnyi anyagot publikált. A nem
zetiségtörténeti szekcióban elhangzott előadás ezeknek a nyomdoka
in halad, sok vonatkozásban - különösen o német nemzetiség kutatásá
ban - újszerű módszertani lehetőségeket is ajánlott.
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A délszláv nemzetiségek, s azon belül a különböző délszláv 
népcsoportok, amelyek a török után különösen nagy számban éltek 
a Délkelet-Dunántúlon, Délnyugat-Dunántúlon és egész Nyugat-Du- 
nántúlon a magyarsággal együttműködnek. Eredetüket, kontinuitásu
kat, az egyes népcsoportok jellegének kutatását nagyban elősegíti 
az onoraasztikai vizsgálat, amelyre egy előadás mutat«tt rá, és en
nek módszertani jelentőségét és várható eredményeit elemezte.

A legkevésbé feldolgozott délkelet-dunántúli problémakörök e- 
gyike a József-kori baranyai nemzetiségi pro’blémák kérdése. Erre 
vonatkozóan is vázlatos összefoglalást hallhattunk a Nemzetiség
történeti szekcióban.

Összefoglalva igy a részeredményeket, megállapítható az, hogy 
a Nemzetiségtörténeti szekció betöltötte a funkcióját a Település- 
történeti Konferencia hatalmas témakörén belül. Úgy látjuk, hogy 
a székesfehérvári konferencián a XVIII. századig megrajzolt, nagyon 
korrekt, reális képet sikerült a következő történelmi periódusban 
is újra fölvázolni. Azt a szándékot, azt a korrekt történeti "hozzá
állást ", amelyet oly dicsérőleg emelt ki Vörös Károly a VEAB meg
jelent kötetében, az ún. " kényes nemzetiségi probléma " tekinteté
ben, ebben a Nemzetiségtörténeti szekcióban is minden előadó részé
ről tapasztaltunk.

Ruzsás Lajos ;
Megköszönöm Szita László beszámolóját,kérem Kanyar József Je

lentését a Művelődéstörténeti szekció munkájáról.

Kanyar József :
A művelődéstörténeti szekció munkálkodása egyértelműen azt bi

zonyította, hogy mennyire nélkülözhetetlen a településtörténeti ku
tatásoknál a művelődéstörténet szerepe. A szekció munkájában három 
nagy téma / az előadás és a két korreferátum / regionális vonatko
zásban szólt hozzá a kérdéshez Dél-Ounántúl kapcsán, négy pedig me
gyei keretekben hozott részletes adatokat. A mai nap pedig négy vá
rosból kaptunk jelentős művelődéstörténeti adatokat. Talán azt is 
elmondanám, hogy a felszólalók és a korreferálók között az egyetemi, 
a főiskolai, és a középiskolai tanárokat figyelembe véve : öt böl
csész felszólaló volt, négy levéltáros, egy történész és egy múzeo- 
lógus. A vitában négy hozzászóló vett részt, s mindkét napon a szek
cióban. 24-24 aktiv résztvevő.
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A kérdést tárgyalva először nyilván a népiskola, majd a kö
zépiskola és a főiskola déldunántúli szerepével foglalkoztunk a 
kései feudalizmus idején, együtt az iskolai és az iskolán kivüli 
népművelés problématikájával. Először a népiskola kérdése került 
szőnyegre, az adatok nagyjából fedték Dél-Dunántúlon egymást. So
mogy megyében az összes tanitók száma 319 helyiségre vetitettem 146 
volt, / kb. 45 %-os /. 174 faluban nem volt tanitó, 56 %-ában a 
falunak. Ez az arány nagyjából Dél-Dunántúl megyéiben is álta
lánosítható volt. Az egyik korreferátum tudósítása szerint Zalá
nak az eredményei voltak ennél szomorúbbak, 519 .helyiségből mind
össze 149-ben volt csak/ tehát 28 %-ában / tanitó. A Lexikon lo- 
corum adatai szerint a megye 240 magyarul beszélő falujában /So- 
mogyról van szó / 180, 45 %-ában volt tanitó, 11 németül beszélő
ben 6, és 61 horvát ajkú településben pedig 27 tanitó működött, 
mindez a tanítói ellátottság arányát a németül beszélő falvakban 
mutatta a legkedvezőbbnek. A népiskolázás lassú fejlődéséről tet
tek a korreferátorok bizonyságot, az egyre csökkenő tanitó nélkü
li falvakról. Az iskolába járás átlagát figyelembe véve arról a 
lassú növekedésről számolhatunk be, hogy bár mindkét felekezetnek 
az iskoláiban, mind a katolikus, mind a protestáns iskolákban az 
emelkedés bizonyítható volt a lassú növekedés, mégis mig az isko
lába járók átlaga 8,7-ről 9,63-ra növekedett a római katolikus 
iskolákban, addig ez a növekedés a protestáns népiskolákban szin
te minden esztendőben ennek duplájaként, 16,54-ról 18,76-ra emel
kedett. Egyértelműen bizonyították ezek az adatsorok a protestáns 
népoktatás intenzivebb voltát és hatékonyságát. De megnéztük a 
megyei összeírások kapcsán a dunántúli megyék falvaiban és a me
zővárosaiban a tanitóellátottság arányait is, s e tekintetben 
Fejér megyéjé volt a legkedvezőbb arány, amelyet Komárom és Veszp
rém megye követett az élen, a kilencedik helyen fekvő Somogy, 
egyáltalán Dunántúlnak ez a belső rezervátuma : Zala, Somogy és 
Baranya nagyjából mindig a kilencedik hely utáni sorban voltak ta
lálhatók. Az egy tanítóra jutó lélek- és gyermekszám tekinteté
ben Dunántúlon az elsőbbség Veszprém megyéjé volt, ezt követte 
Fejér megye és Győr megye. Tehát a dunántúli népiskolázás kedve
zőbb voltát is megállapították az alföldi megyék állapotaival 
szemben. Az iskolába való tanítás kapcsán talán még azt mondanám 
el, hogy nagyjában a statisztikailag hasznosítható adatok közül 
az olvasást a népiskolák 61 %-ában tanították, irást csak 44 %- 
ában, - 46 %-ában a hit elemeit, a katekatizmust, az éneket és az 
imádságot, számtant mindössze csak a népiskolák 5 %-ában tanítot
ták Dél-Dunántúlon.

Az írástudás problematikáját érintve, a dunántúli jobbágyság 
körében végzett felméréseket érintette az egyik korreferátor. A 
községi elöljáróságok aláírásait vizsgálva, az aláírók névaláírá
sait elemezve, az aláírni nemtudók százalékát kimutatva, megálla
pította, hogy Dunántúlon a mezővárosi elöljáróknak csak 42 %-a tu
dott irni, mig a dunántúli jobbágyfalvak írástudása csak 11,4 %-os 
volt. E tekintetben Soproné volt a vezetőérdem, majd Komáromé, 
Győré, Tolnáé és Veszprémé következett 8 %-os átlaggal, mig Somogy, 
Zala és Baranya írástudása e tekintetben a 3 % alatt maradt. Egy 
szóval a következtetése arról szólt, hogy a piaci, a kereskedelmi 
utak melletti települések lakói jobban írtak, de jobban és többet 
is számoltak. A népiskolák súlya egyébként a Ratio Educationis—bán 
meglehetősen elhanyagolt volt, az egész törvénytervezet mindössze 
csak 30 oldalon foglalkozott vele. Jellemző az egyik korreferátor— 
n?« az a roegállapitása, hogy amikor a Ratio Educationis bevezetése előtt felhívták arra a megyéknek a figyelmét, hogy küldjék el a 
népiskolai tanítókat továbbképzésre : Fejér megye szinte nem is reá
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gólt erre a rendelkezésre, mindössze csak Örményi József, aki 
részt vett a Ratio Educationis kidolgozásában, volt az egyetlen, 
aki elküldte tanitóját a budai továbbképzésre.

Nagyon értékes megállapításokat mondtak el az iskolánklvGli 
közművelődési formákról, a szószékeknek a jelentőségéről : a nép
művelés XVIII. századi piacairól és fórumairól. Kitűnő megálla
pítás mutatott arra rá, hogy a népi kultura a XVIII. században 
mennyire lazította az egyházi dogmákat. Tulajdonképpen a népi lé
leknek csak egyik felét tudta leigázni az egyház, és hatalmába 
tartani, a pogány népi elemeket azonban soha nem tudta hatalma 
aló kényszeríteni.

Nagyon sok értékes hozzászólás volt a korreferátumok között, 
és különösképpen a középiskolák kapcsán alakultak ki értékes vi
ták. Az Észak-Dunántúl és Dél-Dunántúl középiskolai ellátottsága 
kapcsán nagyok voltak az eltérések. Dél-Dunántúl rendkívül hátrá
nyos helyzetben szerepelt Észak-Ounántúllal szemben. 1766-ban még 
csak két középiskola van Dél-Dunántúlon, egyetlen egy főiskola 
sem. Észak-Dunántúlon már 11 középiskola és 1 főiskola működik.
Ez nagyjából 1792-ben is igy volt, de a többi paraméterek is Dél- 
Dunántúl hátrányos helyzetére utaltak. Az 1787-es népességszámot 
alapul véve : 91 ezer lakós jutott egy középiskolára Észak-Dunán- 
túlon. Dél-Dunántúlon a kétszeresénél is több, 236 000. Észak.Du- 
nántúlon a középiskolák sűrűségére utalóan az iskolák egymástól 
való távolsága 40 km volt, ez az átlag Dél-Dunántúlon már több 
mint a kétszerese volt, 84 km. Lényegében mindez azt bizonyította, 
hogy a törők alatti elpusztított területeken hajdani virágzó kul
turális életet szinte élőiről kellett megalapozni, és nehezen tért 
Dél-Dunántúl magához, tulajdonképpen Pécs volt csak az egyetlen 
szabad királyi város, ezt is csak a XVIII. század legvégén sike
redett elnyerni, és főiskola is csak 17 évig működött falai között, 
az 1785-ben Győrből ide helyezett főiskola, amelyet csakhamar 
visszahelyeztek újra Győrbe.

Nagyon értékes, művelődéstörténeti korreferátum hangzott el, 
amely egy-egy város életében vizsgálta a hagyatéki leltárakat. A  
polgárosodásnak a szintjét mutató leltárak tükréből jelentős kö
vetkeztetéseket tett az előadó a civilizációs és a kulturális fej
lődésre. Izgalmas volt az a kiegészítő studium is, amely éppen a 
pecséttan kapcsán kezdett rámutatni, hogy milyen érdekesek az ag- 
rártörténeti és agrotechnikai történetekről beszélő községi pecsé
tek, e miniatűr községtörténetek.

Mindent összegezve azt kell mondjam, hogy a művelődéstörténe
ti szekció értékes munkát végzett, és feltárt eredményei méltón 
fogják kiegészíteni azokat a figyelemre méltó tételeket, amelyek 
más szekciók ülésein hangzottak el.

Rúzsás Lajos :
köszönöm Kanyar József számadását, és kérem az értékelést a 

Genealógiai szekció tevékenységéről. Vörös Károlytól.



Vörös Károly

Tisztelt Hallgatóira !

A genealógiai szekció munkáját összefoglalva mindenekelőtt 
az hangsulyazandó, hogy a felszabadulás óta ez volt az első o- 
lyan tudományos tanácskozás, amelynek tárgyát kifejezetten gene
alógiai és - hozzájuk csatlakozva - biográfiai kutatások ered
ményei alkották. Az érdeklődés, mely a szekció munkája iránt meg
nyilvánult, igazolta a rendezés feltételezését : bebizonyosodott, 
hogy e tárgy iránt van, nem is csekély és korántsem színvonalat- 
lan érdeklődés. Ezt mutatják a részvétel számai : a két ülésen át
lag 18-20 hallgató előtt 10 előadás hangzott el : közülük egy a 
nagybirtokhoz, kettő a nemesi középbirtokhoz, kettő a kisnemesség- 
hez, három a polgársághoz, s - egyelőre sajnos csak egy - a pa
rasztsághoz kapcsolódott ; egy előadás kifejezetten biográfiai vo
natkozású volt. Az előadásokat hozzászólások kisérték, - közülük 
nem egy szinte maga is önálló kiselőadás színvonalán.

Mint ezt az előadások megoszlásának bemutatásánál alkalmazott 
kategóriák is/ mutatják és érzékeltethetik : az előadások általá
ban már tulle'pték a hagyományos családtörténeti formákon. Összhang
ban - előzetes összebeszélés nélkül is - a szekcióvezetői bevezető
ben hangoztatott igénnyel, általában a családtörténeti kutatás ha
tárainak tágítására törekedtek, helyesen keresve ennek során a vizs
gált személyeket vagy családot adó osztályra jellemző vonásokat és 
az ezek érzékeltetésére legalkalmasabb formákat. Főúri birtoklás- 
történet, a köznemesekre és a középbirtokosokra jellemző családi
- s részben hivatali - kapcsolatok, valamint az e rétegekben inga
tag vagyoni bázisukból adódóan oly szorosan bekövetkező hanyatlás 
rajza, polgárok esetén - igen örvendetesen - az általuk folytatott 
gazdasági, vagy éppen kulturális tevékenység ismertetése, s a pa
raszti migráció kezdetei : mind felmerültek előadásaink, s a hozzá
szólások kapcsán. És mivel az idő rövidsége miatt az előadások is 
eleve erősen tömörített szövegüek voltak, gyors váltakozásukat 
hallgatva az egész összkép és összbenyomás / épp úgy mint tavalyi 
konferenciánkon is / igen mozgalmassá vált. Biztató ígéretül arra, 
hogy a következő évek genealógiai, családtörténeti kutatásai ezt a 
társadalomtörténet felé mutató irányt fogják továbbfolytatni és e- rősiteni.

Mert természetszerűen nem szabad szem elől téveszteni, hogy 
mindezek még csak kezdeti eredmények s az első lépések, egy művel
ni újból csak nemrég kezdett műfajban. Megmutatják azonban a to
vábblépés alapjait : az eleven és igen biztató igényt a családtör
téneti vizsgálat határainak tágítására, - s megmutatták, érzékel
tették az olyan kutatások szükségességét, melyek az interfamiliáris 
vizsgálatokon át egy család útjában és kapcsolataiban az osztály, 
vagy legalábbis egy réteg utjának általános vonásait is képesek be
mutatni. A családtörténeti kutatás és sajátos genealógiai szem
pontjai és aspektusai igy lesznek - a munkának immár ígéreteiként - 
alkalmasak arra, hogy a társadalomtörténeten ét az eddiginél szoro
sabban integrálódjanak be a nemzeti történelem nagy körképébe. Ám 
ennek kapcsán mér - éppen külföldi barátaink részéről - felvetődött 
a szomszédos országokba vezető kapcsolatok fokozott figyelembevéte
lének, sőt kifejezett kutatásának javaslata is : Szekciónk nem egy 
előadása tematikájában ilyen kapcsolatokat érintett is. A Kárpát-
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medencén belül éppen az utolsó 2-300 évben végbement hatalmas mé
retű migráció ismeretében e kérdések kikapcsolása elvileg indo
kolatlan, de gyakorlatilag lehetetlen is lenne. Konferenciánk du- 
néntúlisága‘ nem jelentheti / mint ahogy eddig sem jelentette / ér
deklődésünk megállásét akkor, ha a Dunántúl múltjának valamely 
problémája túlnyúlik a regionális vagy állami határokon.

Végül mint utolsónak szóló szekcióvezető hadd tolmácsoljam
- ha felhatalmazás nélkül is, de nyilván minden résztvevő hozzá
járulásával - mindannyiunk köszönetét a konferenciát megrendező 
szervek : az MTA pécsi és veszprémi bizottságai és ezeknek illeté
kes szakbizottságai, a Magyar Történelmi Társulat dunántúli szer
vezetei és a Baranya megyei Levéltár felé, - külön megköszönve 
háziasszonyunk, T. Mérey Klára mindenre kiterjedő, konferencián
kat emberi-személyi vonatkozásaiban is oly kellemessé, és ezáltal 
tudományosan is még hatékonyabbá formáló figyelmét és fáradtságát.

Rózsás La1o9 :
Köszönöm Vörös Károlynak a summázását. Most pedig fölteszem 

a kérdést, van-e valakinek hozzászólása a szekcióülések vezetői
nek a beszámolóihoz ? Ha nincsen, akkor felkérem mindazokat, a- 
kik a konferenciának előadói, hozzászólói voltak, hogy kéziratai
kat, amennyiben még nem adták le, küldjék be, miután az ülésnek 
az anyaga - az előző üléshez, előző konferenciához hasonlóan - 
meg fog jelenni. Éspedig a kérésünk az, hogy ne csupán a szöveget 
magát, az előadásoknak, ill. hozzászólásoknak a szövegét adjuk le, 
hanem hozzá - az előző kötetnek a mintájára - resumét is csatol
junk, mert az megkönnyíti és meggyorsítja a kiadási munkát.

Fölkérem a VEAB részéről Farkas Gábort, hogy bejelentését te
gye meg. -

Farkas Gábor :
Tisztelt Konferencia !

Bejelentem, hogy következő rendezvényünk Székesfehérváron lesz 
azonban nem a következő évben, 1977-ben, hanem két esztendő múlva, 
1978-ban, május végén. Azért májusban, mert a városban / Székesfe
hérváron / az Álba Regia napokat ebben a hónapban tartják és a Te
lepüléstörténeti Konferenciát egyik kiemelkedő rendezvénynek szán-
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Konferenciára a szervező munkát a Magyar Tudományos Akadémia 
Veszprémi Bizottsága Településtörténeti Szakbizottsága hamarosan 
megkezdi, amelyet a Fejér megyei Levéltár fog össze. Természete
sen igényeljük továbbra is a Pécsi Akadémiai Bizottság segítségét.

Konferenciát a Jelenlegi szekciókkal kívánjuk megrendezni, 
és 1848-1867 közötti időszak problematikájának a vizsgálatára ke
rül sor. A tőkés fejlődés első évtizedeiről lesz szó, amikor az 
önálló magyar gazdasági és szellemi élet megteremtése volt napi
renden. Ez az időszak számtalan kérdést vet föl, éppen ezért csak 
ezt a két évtizedet vettük fel a rendezvénytervbe.

Szeretnénk ha a Jelenlegi szekcióvezetők vállalnák a fehér
vári konferencián is a szekciók vezetését. Kérjük őket, hogy az 
előadások és hozzászólások orientálására bizonyos szempontokat ad
janak. Ezeket lesokszorositva megküldenénk a konferencia résztve
vőinek.

Szeretettel várjuk Unőket Székesfehérváron 1978. májusában.
A pontos időpontról még nem tudok tájékoztatást adni, de egészen 
biztos, hogy május utolsó hetében kerül rá sor.

Rúzaás Lajos :
Ezzel eljutottunk a konferencia utolsó pillanatához. Köszöne

tét mondok a Veszprémi Akadémiai Bizottságnak, a Magyar Történelmi 
Társulatnak, Baranya megye és Pécs város Tanácsának, a Baranya me
gyei Levéltárnak és a Oanus Pannonius Múzeumnak, mint akiknek a 
segítségével jött létre ez a konferencia. És nemcsak, hogy létre
jött. hanem azt reméljük az előző bejelentés nyomán, hogy ennek 
folytatása lesz, és ez az 1976. augusztus 24-25 csak egy kő az u- 
ton, amelyen továbbra is együtthaladunk és találkozunk. A történe
lem a múltnak a rekonstrukciója más társadalmakban. Minálunk azon
ban, úgy mint az irodalmunk is, politikai tett, népünk fejlődésé
nek szükséges eszköze, és ebben kell továbbra is együttmüködnünk és 
előrehaladununk. Köszönetét mondva a résztvevőknek, a konferenci
át ezennel bezárom.



Settlament History of Transdanubia

II.
1767 - 1849

/ A summary of the conference held in Pécs on 24-25th of August/
1976

The VlIIth Special Coramitee of the Pécs Commitee of the Acade- 
my assembling experts of literature, language and history conti- 
nued the research work of settlement history begun in 1975 by the 
Special Commitee of the Veszprém Commitee of the Academy and pre- 
senting it to the expert publlc. This volume has come intő being 
with the cooperation of these two special commitees and it discloses 
the recent research results connected with the settleroent history 
of our country's western part, Transdanubia.

The conference started with a full session, where György SZÉ
KELY, academician, delivered a lecture entitled " The Transformat ion 
of tne European Settlement Netting in the XV-»XVIIIth native develop
ment inserting it in the three centuries old European development 
and adding remarks to the 450th anniversary of a part of Hungary:s 
eoming under Turkish rule. On the wide European tableau differences 
can be made among the towns of Western, Middle and Eastern Europe 
and within these the development of Transdanubien towns from among 
which it is all ín all Sopron that retained somé of the mediaeval 
towns'golden age.

After the full session the conference continued its work in five 
sections. The first two sections discussed the settlement history 
of Transdanubia : one of them undertook revealing the main problems 
of agricultural history, the other treating the essential features 
of town development between 1767 and 1848.

The chairman of the first section dr. Imre WELMANN in his intro- 
duction entitled “ The Main Problems of the Promotion of Our Agri- 
culture in the Period from the Settlement of Socage Labour till the 
Emancipation of Serfs " said that the main agricultural problem of 
the perlőd was to create the conditions of capitalist production.
The principal mover of the transformation was the agricultural 
prosperity starting with the Napoleonic Wars bút coming intő being 
unequally. The traditional structure inherited from the previous 
epoch was hindering the renewal of agriculture. Still the way of 
capitalist development was blocked by the feudal serfdom.

Gyula BENDA' s lecture " Tabellae procreetionis frugum - The 
Sources of Agricultural History " referred to the source-valus of 
the decreed registration of crops owing to the recurrent years of 
famine in the second half of the XVIIIth century. Concretely it 
analyses the registration of one territory, a comitatus, in the 
course of which apart from the rangé of sowing he alsó points out 
the proportion of the grain-crops species. From the comparison of 
the production with the needs it comes to light that besides the 
productional market-towns and villages the majority of villages was 
self-supplying .
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Éva H. VERESS in her lecture " The Régiónál Statlstical Probléma 
of Transdanubia " set out frora the aspects of perspectíve research.
She dealt with the questíon how nuch use can be nade of the sources 
in the second half of the XIXth century concerning the laté feudal 
perlőd on the basis of “ Computer Archívum ” a work being ín progre9s 
in the Agricultural Museum of Hungary* She takes the corn-problem 
fór a concrete example surveying the comparative statistícal 9ources 
of the charestenstic features of the territory's settlement and 
cultivation structure.

Imre SZENTMIHÁLYI ín his lecture " The Reflection of Settlement 
Peculiánties in our Régiónál Matnes " proved that régiónál names 
reveal very much about nationa1-ethnical data, the social property 
relatíon9, apart from régiónál names relating to religion, names 
reflecting occupatlonal features are to be found, furthermore those 
connected with settlement-names and régiónál names referring to the 
number of settlements.

Kálmánná TÓTH's lecture entitled " The Peasant Farms in Hegyhát 
in the first Tbírd of the XIXth Century " studied the condition of 
the lands in viliéin tenure on a geographically delimitable smaller 
territory of Transdanubia on the basis of the countrywide registra- 
tion fór 1828 and the correction data fór that of 1832. It compared 
and considered the natural factors influencing the tillage of land, 
the intensity of cultivation, the part of trade, furthermore within 
agriculture the effect and pert of corn-growing and vine-growing 
culture in the formation of peasant farming.

István ORASKÓCZY : Accordíng to the lecture * The Farming of 
the Sarfa of Esztergom County In the Twenties of the XIXth Century “ 
the sowing culture in generál v»as traditional wíthin the three- 
course rotatlon farming in the area of the county which is sítuated 
by the Danube. The yield was 3 - 3,5. Vine-growing was signíflcant , 
there was wine export to Auatria. Pasturage and winter foddering 
«as cnaracteristic of animal husbandry. Craftsmen pursued agricul
tural 8ctívity as well.

Bertalan ANDRÁSFALVY* s lecture entitled * Settlement Structure 
and the Régiónál Oivision of Labour " marked the peasant iife of 
the mediaeval dense settlement netting by the formation of the spe- 
cial régiónál division of labour - mainly on the basis of the eví- 
dence of place-names. In this nvay the meetíng of materíal and cul- 
tural demands was made possible. Settlements formed structures of 
big and small regíons which disappeared by the appearance of 
capitaliat tonna forming regíons in the courae of commodity produc- 
tion and money economy.

Klára T. MÉREY*8 lecture on " The Settlement Types of a Large 
Estate in Somogy “ typlfies the settlement types of an estate contain- 
lng 3 market-towns /oppidum / and 16 villages /pagus / on the basis 
of an estate regiater fór 1798 which ahows the social structure. She 
polnta out that the common feature of the villages of different 
natlonalitles is the relatively great number of Oewish tenanta who 
paíd 16 per cent of the estate s income in cash. All thi8 proves the
?reat part of merchant Capital played in the management of big manor áros .

Tibor TÓTH In hla lecture * Data to the Beginnings of Animál 
Breedlng at the turn of the XVIII-XIXth centuries * stated that in
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the last decades of the XVIIIth century, bút even aiore in the first 
third of the XIXth century, within the territorially as well 
gradually, widening framework of the productíonal large farm alsó 
emerged those technological phases of new type that show the start 
of a specifical agrarian-capitalist development. With the tillage 
of arable lands resting partly or> the harmonioualy traneforming 
fodder-growing, animal breeding, moreover, purposeful species 
transformation started. In the period and county considered, these 
efforts, of courae, could nőt grow to deterroinig proportions yet, 
bút the growth of breeding tecfínology adjusting ltself to the 
fundamentals of species structure roade it diacernible that large- 
scale production was about to assert itaelf.

Géza BENCZE's lecture “ Water Buildings in Somogy at the turn 
of the XVIII—XIXth centuries " surveys the part of mills and mill- 
dams in a bigger admini8trative unit of the territory. At the 
beginning of the XIXth century the length of embankment built fór 
the purpose of transport wes 120 km-s. At this time started the 
regulation of river-ways and the work of drainage on the territory.

The introduction of the sacond 88ction laying stress upon the 
town history was given from the chair by Erik FOGEDI. It9 title is 
" The Development of Tranedanubian Towns in the Period 1767-1848."
He tried to prove that those 22 settlements that can be qualified 
as town9 in Transdanubia between 1767-1848 were tranaformed intő 
modern town3 neither as urban units nor in their social structure. 
That task remained to be solvéd by the revolution of 1848.

Ernő LAKATOS's lecutre " The Right Bank Settlement of the Danube 
in Pest County in the period 1728-1828 " surveyed in 4 markettowns 
and 43 villages the socage population and its differentiation in 
accordance with the landed property groups. The number of the socage 
households increased by 400 per cent, while the size of estates 
increased only by 6 per cent during the hundred years. 8esides the 
demesne estates and Búd® capital within the socage population the 
number of destitute cottars grew by which the labour reserves of the 
developing capitalist industry was alsó taking shape.

András ORTUTAY made a comparison between the county towns of 
Esztergom and Komárom counties, both of which lie by the upper. reach 
of the Danube., in the XlII-XIXth centuries. The trade of Esztergom 
is morei arivanced, onthe other hand, the boundary of Komárom is 
longer and vine-growing culture is prevailing. Its development was 
accelerated owing to the prosperity caused by the Napoleomc Wars 
and it surpassed Esztergom.

, Valéria KOVÁTS in her lecture ” The Qutline of the Settlement 
History of Szigetvár from the áecond Half of the XVIIIth Century 
till 1848 " investigated with the method of archeology the slow 
progress of the settlement having been under Turkish subjugation 
fór more than hundred years from 1566. In the XVIIIth century Sziget
vár consisted of 3 parts : the mediaeval city, where Hungárián and 
Germán artiaans were living ; the so-called Boanian town, where 
Bosniane having aettled here during the Turkiach rule and Croatians 
were living in a rural eettlement ; and the ao-called Kanizsai town 
which came intő being with the infiltrating Hungariana and Germán 
settlers.

Gábor KOPASZ'a lecture entitled " Data to the Location of 
Industry in Pécs before 1848 " writes about the XVIIIth century

\
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industry of the most importent town of Southern Trensdanubie. 
According to the town regiater fór 1752 forty-three crafte wer® 
pursued. In a regiater fór the purpose of fi r e - e x t inguishing 52 
crafte are oentioned. In 1833 a liat of gild-masters and artist 
was drawn up : according to it 663 masters, 712 journeymen and 
317 apprentices were working in 81 crafte ; in 1848 altogether 
1739 masters, Journeymen and apprentices in 87 crafts. By 1848 
the stagnancy of the Corporation had already become evident.

SIMONNÉ .Ilona TIEGELMAN's lecture entitled * The Craftsmen 
of Zalaegerszeg in the XVIII-XIXth centuries " points out the 
occupational distribution, the financial differentiation of the 
craftsmen, furthermore, the increase of the nurober of craftsmen 
of noble descent in the market-town on the basis of the town re- 
gister fór 1770, besides tha ones fór 1790 and 1802 making men
tion of the gilds and that of the town-map made in 1827.
Anna LENDVAI in her lecture “ The Craftsmen of Nagykanizsa at the 
Turn of the XVIII-XIXth Centuries " surveys the numerical growth 
of the handicraftsmen of the market-town naving been liberated 
from the Turkish rule. She alao pointa out that numerous Oewieh 
handicraftsmen were living in the town who meant a menace fór 
the gild-masters from the beginning of the XIXth century./ She 
quotes precedents of their several struggles /.

Mária KISS pointed out in her lecture " The Trade Life of 
Szombathely at the Turn of the XVIII-XIXth Centuries " that the 
trade of the town was of local character, the artisans forwarded 
their products immediatelly to their consumera. The tradesmen of 
the town tried to restrict peddling trade and the activity of 
3ewiah and Greek tradesmen wíth the help of the municipal council 
/ stetutes, limitation, stallage, decrees connected with measures 
etc./

Éva SOMKUTI'a lecture entitled " The Trade of Székesfehérvár 
at the Turn of the XVIII-XIXth Centuries " gave an account of the 
part and activity of the Merchanta' Society founded in 1712 in the 
ancient crowning town. She pointed out that it developed a trade 
having country-wide and foreign relations till 1840, when the 
powers of the acts of Parliament were diminished and so the forma- 
tion of free trade was promoted in Székesfehérvár, too.

Árpád BLÁZY in hia lecture entitled " The Part of Pharmaciee 
in the Settlement Structure of the Market-town " summed up those 
professional and social-economical tendencies of development, which 
determined the progress of pharmaciste ín the XVIIIth century and 
the firet half of the XIXth century. He diacussed the forms of 
property concerning the pharmacies and their town-forming, 
respectively aocial-sociological part.

The third section treated the nationality probléma of the 
territory between the mentionod time-limits. The introduction was 
given from the chair by László SZITA entitled " The Formation of 
the Nationality Structure of Trensdanubie at the end of the XVIIIth 
and in the middle of the XIXth century. He proved that Southern 
Slavonic and Germán eettling or rather settlement was taking piacé 
at a rapid pace from 1686 till 1750. However, internál migration 
was the most considerable about 1700-1740. The territorial eettling 
down had already taken piacé in the firet half of the XVIIIth cen
tury, bút a finai situation took ehape in the XIXth century. Con-

*
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aiderable Southern Slavonic and Germán masses formed in South- 
Eaatern Transdanubia. In 1840 the proportion of the Hungárián 
nation as compared to the nationalities in Transdanubia was
67,5 s 33,,4.

Imre DANKÓ in hia lecture entitled " The Transdanubian 
People's Exchange of Goods and its Nationality Bearings at the 
Turn of the XVIII-XIXth Century " pointed to the intarethnic 
significance of the exchange of goods which had a settlement- 
forming power as wéll. / Markét-, fair-places, buildings of fo- 
reign nationalities fór religious purpose /. Such an integrated 
culture as the Pannonian took shape in this way in Transdanubia, 
in the formation and spread of which, besides several other 
factors, the exchange of goods had a great part, too.

István KÁLLAY in his lecture " The Assimilation Process of 
the Germán and Serbian Population in the Town of Székesfehérvár 
from 1773 till 1848 " referred to the Germán aettlers' bacoming 
bilangual, then to the quicker assimilation promoted by the common 
religion, while the assimilation of Serbs was slowed down Just 
owing to this fact. The Germans were merchants and artisans in 
the first piacé, so it was to their interest to become identified 
with the inhabitants, which was helped on by their isolation 
from the Germán settlementa. The Germán and Serbian population as 
citizens, were a part of the ruling eláss and so their development 
took piacé according to the rules of the movement of Hungary* 8 
society.

Gábor FARKAS'8 lecture entitled " The Germán Population of 
Fejér County from 1768 to 1848 “ treated the Germán settling of 
the beginning of the XIXth century / Lajoskomárom, Hercegfalva /.
Then he gave the broad outline of the difference between the 
assimilationof free royal burghs and that of the artisana and 
merchants in the market-towns, pointing out that this process was 
promoted by the bourgeois civilization. In the first half of the 
XIX th century began an assimilation in all significantsettlements 
of thecounty which was helped on a large scale by the fact, that while 
the Hungarians had their political leaders, the Germana lost their 
intelligentsía / a lack of priests and schoolmasters /.

Dános HEICZINGER in his lecture entitled " The Settling Oown 
of Gypsíes in Fejér County in the second Half of the XVIIIth Centu
ry " summarized the history of the gypsies in Hungary, called 
" romungros " by the ethnographers, They stayed here after the pe- 
riod of Turkish occupation. On the basis of the archival data the 
lecturer made known the registration data of Fejér county having 
taken piacé in the 1783/1784 soldier's year, thus wishing to en- 
sure a starting-point fór further research connected witn régiónál 
history.

Gusztáv HECKENAST in his lecture " The Iron Foundry of Kialőd" 
said that the iron foundry of Kislőd in Veszprém county was 
founded in 1756 by the Moravian small capitalist entrepreneur, Oo- 
hann Carl, and the blast-furnace belongjng to it was complated in 
1760/62. The plánt closed down after the depletion of the near-by 
iron őre piacé of occurence in 1792, its foundry was used until 
1817. The collective of workmen coneísted of Moravian imraigrants, 
mostly of families and their kinsfolk, its labour-reserve was made sure from Bohemia-Moravia.
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Éva KISASSZONDY in " The Nationaiity Relations of Tolna 
County in the XVIIIth and first Half of the XIXth Century" gave 
an outline of the nationaiity relations in the biggest administra- 
tive unit of Germán settling in Transdanubia. According to the 
censue fór 1828 one third of the population was Cérnán,a smaller 
part / about 5000-5000 souls / Serbian, respectively other nationali- 
ties. In spite of the Magyarizing efforts of the county nobility,. 
which did nőt take an arbitrary form anywhere, the Germans pre- 
served their national unity during the discussed period.

Géza KISS in his lecture entitled " The Research Problems of 
the Struggle going on fór the Declaration of Hungárián as the 
Official Language of the State in the Multinational Baranya County" 
gave an outline of the problems concerning the local struggles fór 
the declaration of Hungárián as the official language of the State 
by searching through the contemporary literature as well as the 
referring material of the State Archive of Baranya county. In the 
study he tried to integrate the official / county / and social 
events of the movement. He pointed out the, seemingly radical in 
fact fearing all changes, two-facedness of the conservative policy, 
the special features deriving from the differentiation of the ruling 
eláss, the lack of a middle-class intelligenteia which let the 
church intellectuals teke the lead in the question of the language 
in Baranya till the middle of the thirties.

Károly VARGHA's“Data to the Settling of the Germans in Zselic" 
was about the history of a region which became deserted in the 
period of Turkisch occupation. The territory was repopulated by 
Germán settlers in the first piacé besides whom, however, Hungarians 
and Croatians were living, too. The lecturer told about the motion 
of the Germán setrlements from the XlXfh century till our days 
referring to the advantage, difficulties and sources of furtner 
research work.

László MÁNDOKI's lecture entitled " The Southern Slavonic 
Onomastics of Baranya " diecussed the possibilities of making use 
of onomastics in settlement history. The personal and geographical 
names, a statistical and linguistical analysis of name-fashione 
can throw light upon the problems of settling and settlement, upon 
secondary migrations. Still the names referring to the Southern 
Slavonic forms of locale and piacé can help us settle the problems 
of the continuiity of the substratum. The Southern Slavonian 
equivalents of the place-names of today ars normativea of gramma- 
tical correctness and usage, and at the same time they outline the 
ecological scope of the single small groups. The names of stare can 
help us find the Southern Slavs* previous, respectively original 
homes.

György SAROSÁCZ's lecture " The Croatians of Baranya " outlined 
that in Southern Transdanubia Bosnian and "sokác" people eettled down 
on the territory verged by the Oanube and Orava, while the Croatians 
by ths aide of the Drava. The Serbs do riot form a separate ethnical 
group. The marriages in 1720-1750 already denote the ethnic boundary. 
Their culture refers to the different areae und centuries of their 
settlement.
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Zsolt REGŐLYI in his lecture entitled * Data to the Position 
of Natiorlalities in Baranya during József II'a Abaolutisn " refera 
to and describes the economic advantages offered fór the Germán 
settlers arriving on the basia of the enlightened József II'a 
decree to reaide. These settlementa scarcely increased the number 
of the population, since a great many people feli victim to the 
epidemic of the plague devastating at that time. The aim of 
settlement was nőt the founding of new settlementa, bút the 
strengthening of the existing ones. The emporer saw to it that the 
help of thia policy an economically strong and loyal German-apeaking 
chain of villages was establi8hed in Southern Tranadanubia.

The section of the hiatory of culture started with the introduc- 
tion given from the chair by József KANYAR. He discuased the con- 
ditions of public elementary schools and secondary education in 
Southern Tranadanubia in the period of laté feudali8m. His sources 
were the four county registers befcre the coming out of Ratio Educa
tionis I. On the basis of these data he makes known the subjects 
taught and the teacher-supply of schools. He points out that the 
Turkisch subjugation lasting fór 150 years ruined the mediaeval 
flourishing cultural institutions / The University of Pécs.secondary 
echools / and that the maintainers of the secondary schools 
developing in the laté feudali8m were the churches. / Román Catho - 
lic and Protestant /.

Imre SZÁNTÓ di8cus6ed the Catholic popular education in Hungary 
the sources of which were the up to now neglected Sunday 8ermons.
They played a great part in the forming of the public opinion among 
the mostíy illiterate peasants. The lecturer drew attention to the 
almanacs that were important printed matter kept in viliéin houses.

Kálmán BENDA's lecture entitled " Schooling and Literacy Among 
the Peasants of Transdanubia in the second Half ot the XVIIIth 
Century " tries to prove that on this territory the conditiona in 
schools were more favourable than the country-wide average making 
known the Transdanubian data of the priest- and teacher-register 
made on the basis of the edict fór 1769. He stresses the importance 
of the Protestant schooling, bút at the same time he refers to the 
ineuffic,ient training of the school-masters and the alight effici- 
ency of teaching. / The latter is proved by the signatures of the 
questionaries of 1600 places taken down in connection with with the 
settlement of socage in 1767 which ahow largescale illiteracy. The 
latter is independant of the village's nationality bút is proporti- 
onalto the degree of the place's getting connected with the markét./ 
A parallel is drawn between this and the contemporery Bavarian and 
Silesian school provision.

Magda MÓRA ín her lecture " Popular Education in Fejér County 
/ 1777-1888/ " touches upon the effect of Emperor József II's edu- 
cational decrees on the popular education of the county, then 
discussed the learning of school-masters, the subjecte taught and 
the number of pupils attending school, on the basis of church- 
reports. She analyses the formation of the mentionod problems on 
the basis of the register-data taken between 1841 and 1847.

István KOTNYEK in " The Work and Circumstances of Life of 
SchoolmaSers in Zala between the Two Ratio Educationis I-s /1777- 
1806/ *• revealed the educational conditions in the biggest ad-
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n ini»tratÍv* unit of the terrltory. In 1770 there were 146 schoola 
In tha S19 oettlements of the county, nhlle in 1806 the number of 
*jchoola roee ebove 170. Ho epoke obout the ealary of ochool-meaters 
and the control excarclaed on them / by the viliágé, the paraon or 

the landlord /.
látván TÓTH*a lecture entitled " The World of Ideaa of the 

Lnllghtenment In the Ll^erature of Péca-Baranya “ treated the Péca 
Llbrary opened fór generál publlc In 1774 by blahop Klirao, fúr— 
ther the Acadeay of Péca, a profeaaor of whlch waa diemlased fron 
hl* Job bocauae of preachlng Kantian and atheiatlc doctrlnea.
Bealdeo maklng kftown the popular wlng of enllghtenment / poet 36- 
noa Kónyl / he expounda and valuataa the correspondence carrled 
on by tne outatandlng wrlter of the Hungárián Oacoblnea, Oánoa 
Batsányi and hl* frlend In Péca, László CJuranlt*.

Győző BEZERÉDY'a lecture entitled * The Cultural Hlatorlcal 
Reopects of Viliágé Slgneta “ polnts to the concluaions that can 
be drawn from unamblguoua aigil-plcturea. Be8ldea the toola and 
cropa of agrlculture and the repreaentation of working procesaea, 
deforeatation, even portréval can ba aeen In place8 on eignet- 
plcturea / plcturea aultabla fór naklng atudy of coatume /. Tha 
nakere of the algneta were - In the lacturer'e oplnlon - viliágé 
/ often wanderlng / etnlth*.

BENCZéNé Eszter NAGY'* lactura " A Study of the Inventorlea 
of Estatea of the Cltizena in Nagykanlzaa at the Turn of the XVIII- 
XIXth Centurlee " explain* the lmportance of the aourca-group con- 
cernlng the hl*tory of material culture. / Everyday conaumer meana, 
coatume, profeeeional tools, occaaalonally luxury articlea /. The 
atudylng of Inventorlea In a longer tinje croaa-aection reglatera 
tha changea that *at in the lifa-circumatancea of the bourgeoiaie aa well.

József TIRNITZ In hl* lecture entitled “ The Cultural Develop- 
ment of Sopron Town at the Turn of the XVIII-XIXth Centuriea " 
wrltea about the cultural inetitutiona of one of the town* of 
Weetern Hungary havlng a glorlou* paat. It had a theatre bulit of 
stone and brlck* with permanent companlea performing in it alnca 
1769. At the beglnnlng of the 1790-a a circulatlng library waa 
opened and In 1829 the Sopron Muaic Society was founded. There were 
two denominállonal aecondary achoola In the town, the pupila of 
whlch came out more and more from the bourgeoia and peasant social 
claeaes. Palntere, aculptora and archltecta living here worked all 
over Tranadanubla.

Rajmund HEGEDŐS In " The Cultural Condition* in Esztergom at 
the Turn of the* XVIII-XIXth Centuries " dealt with the prlntíng 
houee of the town by the Danube whlch waa aet lnto operation again 
in 1821 and lta producta. Ha mentionod that one of the cltizena pla- 
ced hla book-glft of 25000 volumea In tha firet publlc llbrary of 
the town. Aftar thi* the lecturer aurvey* the trainlng of teachara 
and the publlc elementary achoola of the five different typea In 
Eaztergom within the mentionod tlme-limite.

Ferenc MIHÁLY'* lecture entitled - The Part and Slgnificance of 
the Secondary School of Magyaróvár /1767-1848 /" finda that the
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developaent of the secondary school founded by the Citizen* was 
wrecked by the Ratio Educationis, it lost its pupila and, there- 
fore, was ceased by the decree of 1798. After ten year3 it start* 
ed to function again and its rangé of education was widened. The 
organízation of a course of philosophy having been brought for- 
ward ín 1815, where agriculture would have been taught, too, was 
nőt realized finally forlack of aaterial resources. The author 
enumerates the pupila and pedagógues who becaae fanoua afterwards.

Károly VÖRCS directed the work of the genealogical section.He 
stresaed ín his introduction " The Problens of Biographícal and 
Genealogical Research and theír Piacé in the Resech of Régiónál 
History ‘ that genealogical research alsó can appear as particular. 
generál historical method and can promote a better understanding 
of the historical process. It has a great part fírst of all in the 
studying of the moving of society. With its help we get a fairly 
more concrete conception of the decline, rise, migration of the 
social classes, strata and groups than till non. The results 
avaílable so can be of great aignificance fór the research of 
national view-point apart from that of the local and régiónál social. 
historical scope.

Miklós ZÁBORSZKY in his lecture entitled * The Way of a Peasant 
Family of Sur at the £nd of the XVIIIth and the Beginning of the 
XIXth Century " surveys the history of a tax-paying fanily on the 
basis of the registers of births, marriages and deaths, further »n 
that of the socage register fór 1841* He pointa out that while in 
the XVIIIth century the financial situation of the partner* in sár* 
riage did nőt matter / nealthy farmers often married daughters of 
cottar families / in the XIXth century only people of sinilar nealth 
got married.

Árpád LŐBL : " The Publlahing Activity of the Pleitz Family *. 
The author analyses the direction line of the publicationis - first 
of all those dealing with history - of the Pleitz faaily'* 
publi8hing company in the multinatlonal society of Bánét. This 
territory formed a part of Hungary before World War I, afterwards 
it becaae Yugoslavian, Rumanian. The lecturer states that the 
writers forming a group round the publiahing coapany being founded 
in ths reform éra published upxo-date, high level works rich in 
subject in email Becskerek. The publication* reflected the needs 
of the oultinational society in their language. With their publishing 
activity the Pleitz-e contributed to the forming of a book-buying 
public responsive to culture in Bánát, too.

Károly BORSY in hi* lecture * The Part of the Bitternann Printer- 
ramily in Southern Transdanubia “ stresses the importance of genea> 
logical research raferring to the difficulties of the research of 
typographlcal history. Printing being a priviliged induatry, the 
history of the forming printers'dynasties givee siraultaneously the 
history of this branch of induatry.

Ernő TOMPOS in his lecture “ The Genealogical and Heraldic 
Relics of a Sopron Middle-class Family " surveys the hiatory of a 
family of craft*men / meinly tanners from the beginning of the 
1600-8 referring to the sources from which data are aviable. Then 
he mekes known the varieties of the coat*-of~arms used by the fani» 
ly in the XVIIIth century.
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László BALÁZS in his lecture entitled " The Part of the Do- 
bozy Family in the Social Life of Fejér County in the XlV-XIXth- 
Centuries " follows up the history of a mediaeval Hungárián fa- 
mily from 1782 showing their escape from the Turks to the western 
frontiers, then the breaking up intő pieces of the family's land 
and their sinking intő work by the day. The descendent of this 
family is the present chairman of the Writers's Association.

Alajos DEGRÉ in his lecture entitled " The Rise of Two Fami- 
lies in Zala from among Owners of One Hide of Land / "Curialists"/ 
to the Nobility having Landed Property " shows through the history 
of the Cautor and Deák families how peasants having one hide of 
land could become big landowners of nobility. Ferenc Deák was the 
member of the latter family who is the most significant Hungárián 
statesman of the XIXth century.

Viktor DÓBER dealing with the history of the Bezerédy family 
followed up the history of a family of ancient lineage which gave 
politicians and county leaders playing areat part in the history 
of our country from tne Middle Ages till the XIXth century.

István SZASZKÓ's lecture " The Significance of the Jeszenszky 
Family with Particular Attention to its Baranya Line ” gives an 
account of how important information of economic history is hidden 
in family archives on the basis of the property-documents of the 
family coming from the north and giving mainly county civil servants 
and leaders.

István KÁLLAY's lecture entitled*The Genealogy of the Owners 
of the Estate of Mér in 1691-1848 " gives a good instance how the 
otherwise puzzling relations of ownership can be reconstructed 
bj the help of genealogy.

Péter NAGYBÁKAY's lecture entitled “ The Escutcheoned Tomb- 
stone of Péter Beriszló, the Croatian Bán, in Veszprém " in 
connection with the Renaissance fragment of tomb-stone made in 1525 
which was dug up from the earth deals with this prominent figure 
of the beginning of the XVIth century, who is the Veszprém bishop, 
a statesman, diplomát and commander in one person and was killed in 
a fight against the Turks on the battle-field in 1520. The Croatian 
people reverences him as a national hero and the firts border-castle 
canto in Hungárián was wrltten about him.

The sessions were always followed by vivid methodological 
debates showing the recent research results. At the closing session 
the chairmen of the five sections gave a brief evaluation of the 
work of the section directed by them fór the more then 200 partici- 
pants of the full session.



HCTOPZfl nOCEJIEHüK 3AflyHA0CKOrO KPAfl 

II

1767 - I8 4 &

/Pe3I0Me KOH$epeHUHH, COCTOHBDieflCH 

24 - 25 aBrycTa 1976 r . b r . I l e W

yiII-H ceKUHH AitsaeiuiH HayK b r . Ileq, npeacTSBJieH-

Han cnemiajiHCTaMH b oőJiacTH JiHTepsTypu, h3hko3hshhh h hctophh, 

npoflOJixHJia paŐOTy no HccjieflOBaHHK) h H3JioxeHHK> b Kpyry cneimajiHC- 

tob hctophh nocejieHHíS, Ha^ajio KOTopofl Őhjio n0Ji0xeH0 b 1975 r . 

ceKUHeíí BeenpeMCKoro $MJinajia AKsaeiíHH HayK no Bonpocaii hctophh 

nocejieHHö. üjiosom coBuecTHoa aeHTejiBHOCTH rbjx  ynoiiHHyTUx cok

iim £í h HBJiaeTCH npefljiaraeiiuíí tóm, npu3BaHHuiS oshskouhtb ^HTaiejiH 

c pe3yjiBTaTaiui hobux HccjieaoBaHHíi, cbh38hhhx c HCTopaeB noceaeHHfi 

3aayHaKcKoro Kpas - 3anaaHhix paflOHOB HameH poflHHU.
KoH$epeHQHH hshsjiscb njieHspHim 3aceaaHHeu, Ha KOTopou aK3- 

aeuHK fltépaB CEKE IÍ BUCTynHJi c floiuaaou noa H33B3Haeu "üpeoőpaao- 

BaHHH b ceTH eBponetöcKHX noceJieHHö b Xyi-XIX Besax h 3aayH80CKH0 

Kpafi." B cBoéu a o o a a e  aoKJiaíWHK noK333ji Ha $OHe TpéxcoTJieTHero 

pa3BHTHS EBponU nyTB OTe'ieCTBeHHOrO P33BHTHH, CBH38B OHUfl c 450- 

jieiHeu co #hh nonaaaHHH qacTH BeHrpHH noa Typemcoe hto. Ha mnpo- 

kom TaŐJio EBponu hcho BupHCOBüBaeTCH pasjunme uexay ropoaaiia 3a- 

naflHoa, CpeflHeü h BoctohhoH EBponu, a Tarate pa3BHTMe 3aflyHaflCKHX 

ropoflOB, epe au kotopux tojibko lllonpoH coxpaHHJi neKOTopue qepTu 

cpeaHeBeKOBbix ropoaoB anoxH npouB6T8HHH.

Ilocjie njieHapHoro 3aceaaHHH paŐOTa KOH$epeHiwm Bejiacb no nn- 

th cökuhhií. IlepBue flBe ceKiyiH 3aHHMajiHCB HCTopHefl 3aayHaliCKHX no- 

cejieHH0 . l^)BaH H3 Ha3BaHHHx paccMOTpejia 0CH0BHue npoÖJieuu hctophh 

eeJiBCKoro xosHflCTBa, BTOpan xe nocBHTHJia cboio aeHTejiBHOCTB pacKpn- 

thio cymecTBeHHux qepT pa3BHTHH ropoaoB b nepnos iiexay 1767-1848 rr .
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PyKOBOíuiTejiB nepBOii cetcuHH aoiCTop Hupe 3EJIMAH bo bboahom so k -  

jiase "OcHOBHue Bonpocu pa3BHTMH Hauiero eejibCKoro xo3HüCTBa b 

aepaoa BpeiíeiJi ot ynopH^o'ieHHH oÖpoKa ao ocBOÖoKfleHHH Kpenoci- 
HHXn OTMeTHJI, ÎTO OCHOBHU1Í  C0JII>CKOXO3HlíCTBeHHUU BOnpOCOM 3T0Ü
anoxü őujio co3aaHHe ycjioBHü KannTajincTnqecKoro np0H3B0scTBa• 
rjiaBHOü flBHayneit chjioIí nepeBoiuiomeHiiH aBTop Ha3Baji cejii>cKoxo- 
3HüCTBeHHyK) KOHíH)HKTypy,|Befly®yK) CBoé Ha’íaJio ot BpeiieH nanojie- 
OHOBCKHX BOÜH, HO $OpUMpy!Omy!OCH HSpaBHOUepHO. OŐHOBJlSHWiO cejii- 
CKoro xo3sítCTBa npenHTCTBOBaji yHacflesoBaHHufi ot npeflüiecTByiqineii 
snoxH TpaflHÚHOHHUil CTP0 2 , aopory se KaniiTajiHCTmiecKoiiy pa3BHTHio 
KpecTBHHCKoro xo3íiBcTBa nperpai:aajio $eoaajií>Hoe KpenocTHoe npaBO.

Tfenjia BEHHA. B CBoéu COflOKJiafie ''Tabellae procreationis fru- 
gua - HCTOtlHHKH HCTOpHH CeJIBCKOrO X03HÜCTBa" yK33HB&eT Ha ueH- 
hoctb aaHHbix peracTpauHH yposas, npeanacaHHOíí n3-3a nepüojumec- 
kh noBTopHioinHxcH bo xmr-oto nojioBHHe xyill BeKa HeypoxaXHux JieT. 
X0HKpeTH0 aBTop aaajiH3HpyeT cboakm oahoíí oőJiacTH, ortpeaejwB b 
npouecce 3Toro aHajiH3a, Kpoue np0THséHH0cra noceBOB, TaKEe h co- 
0TH0aeEHe 3epH0BHx KyjiBTyp. CpaBHehae ypoaaa h noTpeöHOCTH noita- 
3UBaeT, qTO Őojibuihhctbo aepeBeHB Hapaay c T0Bap0np0H3B0flHiiWMH 
cenBCKHUH roposaui! u aepeBHaiui HaxoflmiocB Ha caiíooőecneqeHUH.

SBa X. BEPEiii. McxoflHoít tohkoí 3peHHH aauHoro coaoKJiaaa "Bon- 
pocu pemoHajiBHoa CTaTMCTHKM b 3aayHa£ícKOM Kpae" HBJiaeTca nepc- 
nsHTiiBKoe HCCJiesoBaHHe. OmipaacB Ha BeaymyiocH uy3eeií eejiBCKoro 
xo3S0CTBa B e iirpm i paŐOTy "Computer Archivum"t 0Ha paccuaTpHBaeT 
3onpoc ncnojii3yeuocTa npa HCCJieaoBaHMM anoxH no3*Hero feoAajin3- 
iía üctoshükob BTopoíí nojiOBHHa X I X  BeKa. B KaviecTBe KOHKpeTHoro 
npiiuepa aBTop öepéT nmeHuuy, KacaacB npia sto u  cpaBHHTejiBHtix cia- 
iKCTU'íeckhx líCTOMHHKOB noKa3aieJieJi no nocejieHíiHM h cejiBCKoxo3- 
HKCTBeKKtO! KyJIbTypaU OÖJiaCTH.

i'.upe CEHTLlilXAH. 3 CBoeu aoicjiaae Ha Teuy "OTpasxeHMe ocoŐeH- 
HOCTeü noceneK/.ii b HasBaHuax MeciHocTetó BeHrpwM" aBTop noKa3a;i, 
HTO Ka3EafiKK iíeCTHOCTeM BO MHOrOü paCKpHBafOT HaUHOHajIBHO-3THH- 
<iecK:íe yc^oBKH, 0őinecTBeHH0-BJiaaeHqecKMe oTHomeHHH, ^to uapaAy
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3UBaeT Ha oönyio qepTy #epeBeHB c pa3H0Haun0HaJiBHUM HacejieHHeM

- oTHOCHTejiLHO ÓojiBUioe hhcjio apeHflaiopoB eBpeücKoro npoaexox- 

aeHHH, naaia , BHOCHuan hmm cociaBJifua 16 $> Bcero soxo^a Lanvm- 
h u m h  aeHtrauH jiasH^yHflHH. Bee s t o  r o B o p m  o őojibiuoíí pojim Top- 
roBoro Kanmajia b  nouecTHou xo3H2cTBe.

T n ő o p  T Ó T .  B co a o K Jia A e  "C B eaeH H fl o H a ^a jie  c k o t o b o s c t b3 b 

lüouoae Ha pyőeace X I X  B é n a "  a B io p  y cTa H O B M Ji, » ito  h b H C C J ie a y e - 

moK hm oŐ JiacTH  b n o c jie a H H e  aecH TM JieTH H  x m i  -  b nepBOfi TpeTM  

X I X  BeKOB b n o c Te n e H H O  pacm apam m ixcH  TeppH To pM ajiB H O  paM xax 3a -  

HHMaiomeííCH T0BaponpoM3B0flCTB0M noMenmieü JiaTHipyHflHH noHBHJuícB 
T e x H O flo rH ^ e c K a e , n p0M3B0flC TB e H H0—Te x H H ’ie cK H e  m om chtu H O B o ro  T a 

n a ,  3HaMeHyioiune H a n a jio  cBoeo<5p a3H o ro  a rp a p H O -K a n M ia jm c T im e c K o ro  

p a3B H TH H . H a p a a y  c BbipanydBaHHeM n o jie B u x  K y jiB T y p , n a c TH ^H O  Ha 

ö a s e  rapM OHH^HO n p e o ő p a3yioinerocH K opM O B oro x o3H ííCTB a CTa.no p a3-  

B H B a T tc f l C K O TO B O flC TB O , Ő ojiee  T o r o ,  uejieH anpaB JieH H oe BüBeaeHMe  

n o p o a  C K O T a , n o K a3HBaioinee n3M eH eH «e 3a.npocoB p tiH x a . flaHHae C T p e is -  

jiö h h h  b H CCJieA yeuK  n e p a o s  BpeueH H He u o r jin  em e, p a3y M e e TC H , npMH— 

h t b  onpeaejiHioiHHX p a3M e p o B , 0flHaK0 p a3BMTwe T e x H o ^ o rn H  p a3B eaetí.;fi 

C K O ia , npM cnocaŐJiM BaioneecH k  ycaoBHHM  njieMeHHOlí c T p y K T y p u ,  j> :e  

c a e jia jio  p a c n o3HaBaeMbiM 3apoafleH iie  KpynHoro n p o u3B o a c T B a .

Te3a EEHiíE. B aooafle "BoflHtie coopyaceHHH b  iiiOMoae Ha pyőeae 
XIX B e K a " Ha npHMepe o j h o K M3 Őojiee K p yn H U x aflM HH HCTpaTHBH Hx e- 
JHHHU paCCMaTpHBaeTCH POJIB UejIBHHIÍ H MeJIBHHUHblX flaMÖ B 3aŐ0Jia»ül- 
BaHHH. iüiHHa nocTpoeHHUx c K0MMyHHKaim0HH0fl uejiBa flopor Ha aauőe 
c o cTa B JiH fla  b  H an a n e  XIX B é n a  120 k m .  Torsa b  oŐJiacTH ő u j ih  H a n a Tu  

paŐOTti n o  p e ry jm p o B a H H B  peK h ocymeHHio Ő o j i o t .

BTopaH ceKipiH BuaBHHyjia Ha nepeaHHíí njiaH HCTopmo roposoB. 

PyKOBOSHTejiB 3T0Ü ceKiíiiH bpHK ttOrEflH caejiaji bb o a h uA aoKJiaa Ha 

TeMy "Pa3BMTne 3aayHaflCKMX ropoaoB Mejssy 1768-1848 rr ."lB  3T0M 

ao.íJiaae aBTop ycTaHOBMJi, ^to  22 Mecie^Ka b  3asyHaíicK0M npae, m o- 

ryuwe b 1768 - 1848 rr . CHMTaTBCH ropoaaMM, hm b CMucjie nocejie- 

hmíí, hm b CMUCJie oŐmecTBeHHOÍÍ CTpyKTypu He npeBpaxMJiMCB b coBpe- 

MeHHbie ropoaa. PeuiMTB 3Ty saaaqy npeacToaJio anoxe nocjie 1848 r .

SpHé JIAKATOIH. B coaoKJiaae "IlpaBOŐepeiíHue nocejieHHH Ha fly- 
Hae b  neaiTOKOfí oŐJiacTH b  1728 - 1828 roaax" aBTop npoaHaJiM3H-
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poBaji pa3aeaeH:ie no oőuiecTseHHOMy paccjioeHH® u no rpynnaii 

HueHH0 oŐpoHHoro KacejiGHHH e 4-x C6J1BCKOX03HíiCTBeHKUx ropo- 

aax 'a 43-x aepeBHHX. KojumecTBO oőpouhux xoshüctb 3a 100 Jiei 
Bupocjio Ha 400 fo, b to BpeMH, Kan pa3Mep seiáejiBHbix yroanií y- 

BejurauicH Bcero jihuib Ha 6 % . B cpeae oőpo<íHoro HaceJieHHH, npo- 

SHBaioiuero okojio tta3éHHoro nouecTBH n ctojimííhoíI By: bo3pocjio

qiicjio Őe33eMejii>Hia ŐaTpaKOB, st o  co3flajio TaK&e pesepBü paöo- 

qeÜ CHJIH flJIH pa3BHB8H)lHeaCH KanHTaJlHCTHtjeCKOK npOMbWUieHHOCTH.

AHflpam OPTyTAM. flpoBoanT cpaBHeHHe rjiaBHtix ropoaoB XyiII- 

XIX b ö ko b  acTeproMCKOü h KOiaapoMCKoM oőJiacTeö, pacnojio»:eHHux 

no BepxHeuy TeqeHiuo flyHaH. B ScTeproMe Jiymne pa3BHTa ToproBj.a, 

Koiapoa se MMeei ŐOJiee npoTHHeHHHS rpaHHUH, 3secB aouHHHpyeT 

pojis BHHorpasa. Iloa BJiHHHHeM oŐycjioBjieHHOö HanoaeoH'oBCKHMH boíí- 

Hauü KOHiíOHKiTypii pa3BHTne nocjieaHero ycKopmiocB h npeB3onuio 3c- 

leprou.

BajiepHH KÖB AH. B coaoiaaae "OqepK oő hctophh noceseHHH Ch- 

reTBap co BTopoM nojioBsiHU xyill Béna ao 1848 roaa" aBTop o no- 

iíomtío neTOfla apxeoaornH paccuaTpHBaeT MeflJieHHoe pa3BMTHe noce- 

jieHMH, Ha npoTHaeHHH őojiee d a  jiöt /aamiHaH c 1566 roaa/ Haxo- 

SHBmerocH nos TypeuKHU nrou. B X J III  Bese CureTBap coctohji H3 

3 ^acTefi: M3 űpeaHeBeKOBOü qacTH ropoaa, HacejiéHHOíí BSHrepcKH— 

m  h HeiíeiiKHUH psiieciieHHHicaMM h ToproBiiaMM, H3 tSK Ha3HBaeMoro 

"öocHHHCKoro" ropoaa, r,a,e b aepeBeHCKOM nocejieHMH acmH xopBam  

'A nepecerteHeHHHe bo BpeueHa Typemcoro rocnoscTBa őochhkh, a 

na'£ué H3 TaK Ha3HBaeuoro ropoaa Kamraa, B03HHKiuer0 b cepeaime 

m i i  Beaa h 3ace;iéHHoro OKpecTHuuH BeHrpauü h HeneuKMUH nepe- 

cefleHuaMH.

Taöop K011AC. B coflooafle "CBeaeHMH o cTaHOBJieHHH npoMuiu- 

íieHHOCTH B fleue ao 1848 rosa" aBTop onHCHBasT np0EHiuieHH0CTi> 

m i i  Béna BaaHeftuiero ropoaa 3aAyHaHcKoro Kpaa. CorjiacHO ne- 

penwcH 1752 roaa b ropo^e HacmsTbiBajiocL 43 peiíecjieHHHKa, no 

nepenHCK x= 1778 roaa, cíiysameil uejiHM TyuieHHH noitapoB, 3to 

ikcjio y-BemwAXOCh sq 52. B 1833 rofly Őiuia npoBeaeHa nepenacB 

uexoBux uacTepoB h peuecjieHHMKOB, corjiacHO 3toM nepenüCK no 

81 cneiwaJiiHOCTH paŐOTajin 663 uaciepa. 712 nofluacTepteB h 317 

uaJLLqnKOB - yíeHHKOB. B 1848 roay b 87 cneimaJiBHOCTHx Őtuio
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CO MHOIV.HH 'K33BaHÜ3L!H, C3H33HHbIMi'i C peJIlirK 62, CyiieCTByjúT T3K—
26 K33B8HÜK, ysaábiBSrO-Jie HS OCOŐeHnOCTH POÁS 33HSTHÜ, ha H8H- 

M6H033HHH nOCe.'ieHÜÍÍ Ü MUCJIC IlOCJieiEMX.
TÓT KaiibMaHKe. 3 coaoKJia„e nos HaóBaHaeu "apecTBHKCKae 

X03KÍÍCT33 b XeflBxaíe 3 nepsoíi rpeia XIX B=.-:a" iipoaH3.,ut3apoBa- 

ho Ha 0CH03e saHKbix 3ceoŐL;ei: nepenKca 1823 ro^a a nonpasoK 

aeíi 1832 rcaa nowioaeKae Kpenocmix xgsíuíctb Ha HeöoaBaoa, ot- 

rpanzHüBasMOií reorpa*;;»iec;ia TeppaTopaz 3aíyH3í;cKoro spaH. Ab

top cp3BK>iJi h oueHüJi npaposatie í-sktopü, o:-va3ü3a:-aLjie bjusskhs Ha

36M^6£eJIMS, MHTeHCHBHOCTB OityJiiTKBaUiSX, Ha pojib TOprOBJUl, a B 
paiíKsx eejiBCKoro xosHilCTBa - Ha pojib BbipauaBaHBH sepHosta kj’jib- 
Typ a BMHorpaaapcTBa, paccuoTpen B-iüHHae Bb;u:eH83BaHHbLx Ka *op- 
MHpGBaHHe KpeCTBHHCKOrO X03HÜCTBa.

tiüiTBaH fiPA- KOIIX. üoceBHaH CTpyKTypa Ha TeppaTopaa acc;:eay- 

enoiS b jooase "X03HvicTB0BaHae KpenocTHoro KpeoTBHHCTBa b 3c- 

TeproucKOfi oŐJiacTB b 2 0 - x  roaax XIX BeKa" npaayHafíCKOfi OŐJiacTB 
b pauKax TpexnojiBHoro xo3HűcTBa őtuia, KaK npaBajio, TpaaauKOH- 
HOá. yposaüHOCTB 3 - 3,5. 3Ha<öiTejiBHO BBHorpaaapcTBO, aKcnopT 
b AscTpara. üjih cKOTOBOflCTBa xapaKTepHu naciBőa a 3nuHee Kopu- 

jieHae. PeMecjieHHHKK 3aHaMa;iacB raicae a ceJiBCKBM xo3híictboií.

SepiajiaH AHaPAíGAJIBIÍ. ÍOKJiaa "CTpyKTypa nocejieHüíl a pera- 

0H3JiBK0e paaaeasHae Tpyaa" ocBemaeT Bonpoc o tóm, m o  xapaKTep- 

huu AJiH aa3hm KpecTbHH rycTOtt ceia cpeAHeB6K0Bux noceaeHafl öu- 

jio BOSHMKHOBeHHe cneuaajiBHoro peraoHajiBHoro pa3aejieHBH Tpyaa, 

mto őoJiBuieii vacTBio flOtcaauBaiűT HaaueHOBaHBH uecTHOCTeü. 3to  c^e- 

Jia.io B03ubxHHM yaosjieTBopeHBe uaTepaajiBHHX a KyjiBTypaux noiped- 

HOCTeii. nocejieHUü co3*aJiH uejinae a KpynHue peraoHajiBHue CTpyK- 

Typu, .-íOTOpue b npouecce TOBapHoro npoa3BoacTBa a aeHeHHoro 

xo3HücTBa Ólma pacnymeHbi $opiínpyioiuBua paiíoHU KanaTajiBcmmecxa- 

ua ropoaaua.

Kjiapa T. IÍ2PEK. B aoKJiaae "Tanú nocejiemiiS OaHOÍ: jiaxa$yH- 

aaii b üioMoae" aBTop Ha 0CH0Be oipajiatoiueü oöiüecTBeHHbivi cipoü 

nepenaca I7S8 r. oÖpacoBHBaeT Tanú noaecTHHX nocejieHatí, bkjl-ü- 

qaiouwx b ceŐH 3 ceJiBCKax roposa a 16 AepeBeHB. flOKJiaA'UK ou yKa-
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3 3 HHTH 0 Bcero 1 7 3 9  MacTepoB, nofliíacTepteB h yueHHKOB. Ilocjie 
1840 rója yse CTaji OMeBHSHUM 3acTofi uexoBolí opraHM3 auHW.

HjioHa TMrEJIBMAHH UIMMOHHE. B aoKJiaae "3anaerepcercKne 
peuecjieHHHKH XIX BeKa" aBTop Ha ocaoBe ropoflCKoH nepenHCH 1 7 7 0  

roaa, a TaKie Kapra roposa, uaroTOBJieHHOií b 1 8 2 6  roay h ynouH- 
naiomeíi iiexa 1 7 9 0  n 1 8 0 2  roaoB, KOHCTarapyeT npo(jéccnoHaJii>Hoe 
paccjtoeHide, HMymecTBeHHoe pa3aHqae peuecjieHHHKOB ce.iiBCKoxo3 Híí- 
CTBeHHoro ropoaa, aajiee yBejumeHae micjia peiiecJieHHHKOB őnaro- 
pOSHOrO npOHCXOKfleHMH.

AHHa JffiHflBAM. B cofloíuiaae "HaaBKamixaHCKiie peuecjieHHHKH Ha 
pyűese X I X  BeKa" aoKJiaa'MK paccuaTpHBaei 'incjieHHuil poct MacTe- 
p 0B-penecJieHHHK0B ocBOŐoaaéHHoro ot TypeaKoro ara cejiBCK0X03Ha- 
cTBeHHoro ropoaa. Abtop oőpataaeT BHiiuaHue Ha Hajünwe b ropoae 
öoji&moro KOJiH^ecTsa eBpeüCKHX uacTepoB, yae c Hajasa XIX BeKa 
03HaqaBmHx onacHOOTB p a  iiexoBbix uacTepoB. /Ha MHOxecTBe npHMe- 
poB aeuoHCTpHpyeTCH hx ŐoptŐa./

UapHH K M .  B aoKJiaae "ToproBaH k h 3 hb CoiíŐaTxeH Ha pyőese 
XIX BeKa" aBTop ycTaHOBHJi uecTHufl xapaKTep ToproBJiH b ropoae:
P« He C Jie HHHKH nOCTaBüHJIH CB OH H3SejIHH HenocpeacTBeHHO nOTpeCÍH- 
TeaBM. CouŐaTxeflcKHe ToproBim cTpeiouiHCB c iiomoiubk) ropoacKoro 
coBeia orpaHHUHTB ToproBJiio b pa3Hoc, a TaKEe aeHTejiBHocTB öb- 
peflCKHX h rpe^ecKüx ToproBueB /ycTaBhi, opraHHHeHHH, njiaia 3a 
uecTO, pacnopHxeHHH othocht6jibho nap h.t.üu/

EBa fllOMKyTM. B aoiuiase "ToproBJiH b CeKeratpexepBape Ha py- 

Őeie XIX BeKa" sbtop ocBeTHJi fleaTejiBHOCTt h pojib ToproBoro 0 0 - 
mecTBa, 0CH0BaHH0r0 b ropoae Őtuioro KopoHOBatma KopoJieü b 1 7 1 2  

rojy. floKJiaa^iK KOHCTaTwpoBaji $aKi co3aaHHH sthm OŐmecTBOM so 

1 8 4 0  roaa ToproBJiH c oőnerocyaapcTBeHHHMH h 3apyŐeKHUMH cbh3h- 

mh, Koraa öhma 0CJiaőJieHa c$epa aeílcTBHH napjiaiieHTCKHx aaKOHOB, 

ÍTO CnOCOÖCTBOBaJIO IpOpUHpOBaHHK) CBOŐOSHOÜ TOprOBJIM Taiace H B 

CeKem$exepBape.

Apnaa BJIA3H. B aoKJiaae "Pojib anieK b nocejiKOBoa CTpyKTy- 
pe cejiBCK0X03HücTBeHH0r0 roposa" aBTop oőoÖiuhji HanpaBJieHHH 
np0$eccH0Ha.!iBH0r0 h oőmacTBeHHO-xo3HücTBeHHoro pa3BHTHH npoBH- 
3opoB B m n  - nepBoíí nonoBHHe XIX BeKOB. flooaa<JHK 3aHMua^cH 

BonpocoM $opn coŐCTBeHHOCTH b ameKax, a Tarae hx rpaao$op-



- 273 -

MMpyioineíi h űÖaecTBeHHO - couü^ojiorH'iecHOíi pojiBa.

TpeTBH cskumh 3aH»iMajiaci) HauKOHaaBHUsiii npoÖJieuaiiH oúJiacm  
b saHHue npoaescyTKH BpeueHH. BcTynMTe;iEHHií aoKJiaa Ha TeMy "í>op- 
sűipoBaHHe aauHOHajiBHOíí CTpyKTypu b 3aayHaiíCKOM Kpae b KOHne 
X Y I I I  -  cepesHHe X IX  BeKOB" cae jiaa  Jlacjio CI4TA. Abtop ynasaji Ha 

t o ,  qTo c 1686  no 1750  roau  3Ha'uiTejii>HHMH Teunaim nponcxoanJio 
3acejieHae TeppwTopMü kűíhíjmh cjiaBHHaim n HeMuaídM. OaaaKO cauoíí 
HHTeHCHBHOM BHyTpeHHHH MHTpaUllH ŐbUia rtCHMepHO B 1700  -  1740  TO- 
a a x . TeppuTopHaJiBHoe p a3uemeHne HaiíMOHaaBHocTeíí nponsouuio y:se b 
nepBofl nojioBHHe X Í I I I  BeKa, ho OKOH^aieaBHas KapTMHa cJioxHJiact 
b X IX  B en e. Ha soro-BocTOite 3aayHaflcKoro Kpan c.£opuKpoBa;iaci 3 Ha- 
HHTejiiHaH w acca cJiaBHh k HeuueB. B 1846  ro ay  cooTHOuieHHe BearpoB  
h HamiOHajiBHOCTeíí B 3aayHaacKOM Kpae őhjio 67,5  :  3 3 , 4 .

MMpe 2AHK0. B coaoKJiaae "ToBapooŐopoT HapoaoB 3aayHa0CKoro 

Kpaa h HanHOHajiBHbie B3aMMOOTHÓiiieHKH Ha pyöeüce X I X  BeKa" aBTop  y- 

Ka3btBaeT Ha Baraoe 3Ha^eHne TOBapooőMeHa, cnocoőcTBOBaBinero iaK- 
ae h 4iopunpoBaHHK) nocejieHHií /puHoqHbie it spjiapoHHue miomaau, Kyjii- 

TOBbie 3aaHHH HHHX HapoaHOCTeÖ/. IloaOÖHUU 0Őpa30M B SaayHaMCKOU 

Kpae cjioscHJiacB TaKaH HHTerpKpoBaHHan K ya B T yp a , KaK naHHoaMücKaH,

B $0pMHp0B3HHK H pacnpOOTpaHeHKH KOTOpOíl HapHay co MHOrilKK apy- 
ruMH ^aKTOpauH 3H8MHTejiBHyx) pojiB curpaji TaKHe h TOBapooöueH.

HoiTBaH KAJUIAI4. B aoKiiaae "üponecc accHiuuiHUHH KeueuKoro n 

cepŐCKoro HacejienHH b ropoae CeKeiatpexepBap b 1773-1848 roaax" as- 

Top yKa3aa Ha npeBpameHue b őmiHHrBHCTOB neMelyenx noceneHues, aa- 

aee Ha npouecc Őojiee ŐucTpoft accüMiiaHUHíi iix, oőycJiOBJieK.-o.; oöt- 

H0CTBH3 pe.IHrHH, B TO BpeMfl, KaK HMeHKO peJlHTHH CTajia 3aueailHjOUHi; 

^aKTopoB b accHMHJiHiíHH cepóoB. Hewubi őuavi, b nepBv.o ouepeaB, Top- 
roBuaMM h peuecaeHHHKaMH, TaKHM oöpa3ou, om.aeeTiJieHMe c nacer.a- 

HMeM HaxoaHJiocB b kx HHTepecax. 3TOMy cnocoŐCTBOBajiH TaK.'ie nx »- 
30JiHp0B3HH0CTB ot HeueuKHx n o c e a e H M . Hewuu a cepdu Kas őypsyasas 

ropoaa hbjihjihcb <iacT£io cpeoaajiBHoro rocnoacTByioaero o a c c a , mx pa3- 

BHTHe npoTe*ca;io no 3aK0Hau K3MeHeKHii BenrepcKoro oŐnecTBa.

Taőop OAPKAiii. B aoKJiaae "HeMeuKűe KacejieKiie je ííe p c s c .. oo.nao- 
th  b 1 7 6 8 -1 8 4 8  r o a a x "  aBTop 3aHHiiaeTCH Bonpocauz hoehx Heaeunnx 
nocejieHHÍi Ha^a^a X Y I I I  BeKa /JlaíiouiKouapOM, re p u e r> ,aaE a/ , s ö t ö m  o ű -
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pucoBUBseT peiiecjieHHyio n ToproByio ÖypsyaaMB ceJiBCK0X03H2cTBeH- 

Horo ropoaa, xapaKTepa3yeT pa3iumy b accaíiajiHuaa HacejieHua cbo- 

őoshhx KopoüeBCKHX ropo40B , yKa3UBaa Ha t o , mto npoyeccy cjibh- 

hbh cnocoficTBOBajio oőypaya3HBaHiie. B nepBofi nojioBHHe XIX Béna 

Bcex Őojiee 3 Ha*iHTeJiBHhix nocejieHHHX oőJiacTa Ha^aJiact accauajiH- 

UMfl, seuy b ŐOJiBiuoa CTeneHa nouorjio Hajumae y BeHrpoB dojihtb- 

<iecKoro pyK0B0iHiner0 cíioh, b to Bpeun, KaK aeMuu noTepjuia cbob 

aHTejuxHreHUHio /nexBaTKa nonoB a ymiTejieíi/.

Hhoib XE^UHKrEP. B aoKJiaae "OÖocHOBaime imraH b $eKepcKO0 

oÖJiacia bo BTopoü nojioBHHe xyill Béna" aBiop 0xapaKiepH3 0BaJi 

HCTopHB uuraHCKHX nocejieHBfl BeHrpHH, ocTaBiunxcH nocjie Typeiyco- 

ro rocnoaciBa a HasBaHHux 3THorpa$aua romungro. flooaflMMK co- 

oŐiábz apxaBHue CBeaeHHH no nepenaca aepeBeHB $eHepcKoa oŐJiac- 

tb , npoBeaéHHue b boshhus 1783-84 roau, oűecne'iaB Teii c8mmm ot- 

npaBHoü nyHKT ajih aaJiBHeflmero BCCJieaoBaHHH itecTHotl hctopmb.

TycTaB XEKEHACT. CoaoKJiaa "HeŐojn>uioií iieTajuiypraseciuiM 3a- 
boj b Kaauieae" 3H3K0itHT c $aicTou coasaHaH b 1756 rosy b böc- 
npeMCKoH oöJiacTa KBuméacKoro ueia.oypra'iecicoro aaBoaá, ochob8h- 
Horo uejiKMu KanaTaJiacTou-npeAnpaHauaTejieu MopaBaa Üoranou Kap- 
üou rouojias. OcHocflmaacs k aaBoay őojiBiuaH njiaBajiiHSH ne*u> őn- 
na nocTpoeHa b 1760-62 roaax. 3aBOfl Őhji saicpm b 1792 roay b pe- 
3yjiBiaTe acTomeHaa ŐJia3JieHaimix 3ajiexea xejie3H0ií pyau, uojiotko- 
bo« ípoöajikoíí 3aBoaa n0JiB30BaJiacB ao 1817 roaa. KoJiJieKTHB paőo- 
sax aaBoaa coctohji B3 nepeceJieHueB, rjiaBHHit 0öpa30ii, poacTBeH- 
hmx ceueK, paőOMya citeHy lattae ofiecne^BBajia ^emcKan UopaBBH.

Ebb KMACCOHflü. B aoiuiaae "HauaoHajiBHbie OTHOuieHaa b oŐJiac- 

tb TojiBHa b O T I I  - nepBua nojiOBBHe XIX bökob" aBTop pacKpuBaeT 

B3aaiiooTHonieHBH HauBOHSJiBHOCTeíí b oshoK B3 KpynHeKaiHx b 3asyHafi- 

ckou Kpae aAUBHacTpaTMBHUx ejanau c HeueoKaua nocejieHuaua. Cor- 

JiacHO nepenaca 1828 roaa npauepüo TpeTBio ^acTB HacejieHBH oöJiac- 

th cocT8BJiHJia Heiiuu, U6HBIB8H jojifl npnxoanjiaci> aa cepŐOB a npo- 

que Haua0HaJiBH0CTB /no  5000 qeJioBeK/. HecuoTpa Ha CTpeiuieHae 

OTopHHCTBa oőJiacTa k OBeHrepBBaHMK) - m o  Harsé He npaHSJio Ha- 

CHJiBCTBeHHHX $apu - HeMemcan HauBOHajiBHOcTB b paccuaTpaBaeutuí 

nepaoa BpeiieHU coxpaHBJia CBoé cnno'jéHHoe HaiiHOHajitnoe eaaHCTBO.
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fesa íCHiil. B coaooaae "IlpoőJieuü, CBasaHHHe c accjieaoBaHaeu 

HBaaeHHH 3a oőBHBJieHae 39HrepcKoro H3HKa rocyaapcTEeHHHM b unoro- 

HaifflOHajiBHoM oőJiacTH 5apaHH" aBTop, M3y^aB coBpeueHay® JiaiepaTy- 

py, a Taicace cooTBeicTByíoiuaíí MaTepna.ii rocyaapcTBőKHoro Apxasa oő- 

aacTH EapaHH, ocBeTHJi npoÖJieMH uöcthoö Kaunamia 3a CTaHOBJiesae 

BeHrepcKoro H3UKa rocyaapcTBeHHuu. B CBOéM accaeaoBaHaa aoKJiaa- 

mjK CTpeMHJiCH cjihtb BoeaaHo omauaajiBHHe /oŐaacTHbie/ a oŐmecTBea- 

HHe coŐhths SBüHeHHH. Oh yKa3a;i Ha aByraMHOCTB KoacepBaTüBaoíí no- 

jihthkh /BHeaiHe paflHKajiBHoa, BHyipeHHe ^ysaaameiácH BCH^ecxoro H3- 

ueaeHKH/, Ha ocoŐeaaocTa, BüTeKaiOűiae a3 MHcrocjioöHOCTa ^eoaajiBüo- 

ro rocnoacTByioinero M a c c a , aa aexBaTKy fpaHaaHCKoií aHTejumreKiyja, 

KOTopaa b oŐJiacTH EapaHH ao cepeaaati 30-x roaoB npaBejia & 3eayseü 

pojia b Bonpoce H3HKa uepKOBHyra aaTeajiareHuaio.

Kapji BAPrA. B coaooaae "flaHHüe k  nocejieaiiio aeuueB b lejiaue" 

aBTop paccKa3UBaeT acTopan MecTe'üca, nojiaocTBio oőe3.EioaeBaiero b 

nopy TypeuKoro BJiaflH'iecTBa. 3Ty TeppaTopaio 3eMJieBJiaaeJiBmi 3aceji2- 

Jia, b nepByio o^epeaB, HeuuaMM - nocejieHuauii, Hapaay c huuh Tau 

*HJia TaKse Bearpa a xopBaTti. /ÍOKJias’öiK 03aaK0MHJi cjiyinaTeaeíí c ne- 

peuemeHHeu HeMeimax nocejieHaii c XIX BeKa ao aaioax aaea, yKa3aB Ha 

HyKSOCTB, TpyaHOCTH H HCT0UH2KU aaHBHeÖfflerO HCCaeaOBaHKH.

Jlacjio MAHJIOKM. B aoiuiaae "ŰHOMacTHKa íchhhx cJiaBHH b BapaHe" 

aBTOp 3aHUMaJICH B03M0HH0CTHSÜ1 HCn0JIB30BaHaH OHOUaCTHKH B aCTOEBH 

noceaeHHa. tfueHa Jiioaea a reorpaq>a«ecKae Ha3BaanH, CTaniHecKaa a 
H3HK0B02 aHajlB3 MOaHHX HUéH MOryT B HySHOM OCBemeHHM npeacTaBHTB 

Bonpocu noceaeHHH a 3aceaeaaH, Bonpocü BTopacHux uarpauaíí. isaoc- 

aaBHHckae aasBaHas uecT a $opji 3eiiaoíi noBepxaocTa, BCTpenaauiaecH 

y apyrax STHH^ecKax xapaKTepoB, uoryT 0Ka3aTB noiíoinB b peuieaaa boh- 

pocoB HenpepHBHOCTB cyŐCTpaTOB. KhsH0CJiaBHHCKMe HaaueHOBatíaa, cy- 

aecTByioipe napaJuieaBHO c TenepeiaHaiía HasBaaamía stecT, xapasTepa- 

3yioT Hoputi npaBHJiBHoro ynoTpeŐaeHaa a3tuca a BuecTe c Teu 3K0Jiűr:i- 

qecKaM Kpyr OTaejiBHHX HeöojiBiiiax rpynn. Ha3BaHHH 3Be3a MoryT oxa- 

33TB n0M0«B b onpeae-rceHaa nepBOHauajiBHUx hjih oparaHaiiBHííx uecTo- 

HaxoaaeHaií npoOTBaamax b Bapaee íoshux cjiaBHa.

flBepaB iilAPOIüALU B aosjiaae "XopBaTU b oőJiacTH SapaHH" aBTop 
roBopaT o nocejieHMB Ha 3aayHaacKoK Teppaiopaa uesay Ayaaeu a 5pa- 
boü moKauoB a őochhkob, a no öeperau üpaBU - xopBaioB. Cepoti hö
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0öpa30BbiBajiH cauocTOHTeiBHOií STHiaqecKoa rpynnu. BpaKH, 3aKJiío- 
Maeuue b I72ü-I7i>ü roaax, yace HaueqaBT STHMuecKHe rpaHuuu. Ax 
Kyaiiypa yKa3UBaeT Ha t o , sto 3acejieHiie nponcxoflnjio Ha pa3jum- 
hux TeppüTopuHx h b pa3Htie Béna.

Sojit PETiSH. B coaoKJiafle "ÁonojiHHTejiiHue cBeaemiH k iiojio- 
seHHB uauHOHajiLHocTeö b BapaHe bo BpeueHa oőcojuoTHSMa anoxn 
ílocH$a Bioporo" aBTop iraméi oő SKOHOMimecKiax JiBroTax,' npeaoc- 
TaBJiHeuux HeueiiKHu noceneHuau, npuŐHBuiim coraacHO yKa3y o ne- 
pece-ieHHH ot 1782 roaa, n3®aHHoro npocBeméHHUH 1íoch$ou Bioptűt. 
3th nocejieHuu efiBa yBejinmiBajm UHCJieHHOCTB HaceaeHMH, hockojib- 
Ky uHorae CTajm sepTBoií BcnbtxHyBiueK b to BpeuH snnseunn nyuu. 
UejiBD nepecejieHHH Őhjio He co3fl8Hne hobhx, a yKpenneHHe CTapux 
nocejieHHia. Hunepaiop 3aőOT»JicH o tóm, wtoűh nouemuKH hciiojihM- 
jih oőemaHiafl, oraarnéHHue hm b yKa3ax. C noMomtio stoí iiojihthkh 
b 3asyHai5cKOM Kpae ÖUJia C03aaHa 3K0H0MimecKi! npoHHan ceiB npe- 
flaHHux HunepaTopy aepeBeHB o HeuemcHU HaceJieniieu.

Co BCTynHTejibhuuh AOKJiasou Ha aaceaaiujHx ceKmra hctophh 

KyuLTypu BhiCTyraa Ma*e$ KAHBHP, 0xapaKTepn30BaBuiaö nojioatemje 

HasaibHoa uiKOJitJ b cpeAHero oÖpaaoBaHHH b 3aayHa2cK0M Kpae b ano- 

xy no3SHero q>eoaajin3ua. Hctohhukh: k oŐJiacTHUx népeimen ao no- 

SBneHHH nepBoro Batio Educationis Ha 0CH0B8HHU A8HHHX sthx 
nepenucea aBiop shskomht c n3y«iaeMHMn npeaueiauH a ofiecneseH-

HOCTBH) 1HK0JI y^HTeSHlUl. ZíOKJiaS'IHK KOHCTaTHpyeT $3KT yHHHTOKeHaH
1 5 0-JieTHHii Typeiuaiu htom npoiiBeTaBumx b cpeamie BeKa KyjiBTypHux 
HHCTHTyTOB /üeHCiOlfi yHKBepCHTeT, CpeaHMe lUKOJIü/, OCHOBaHHUe B 
anoxy no3AHero $eosanH3ua cpeaime iukojiu coaepaanncB uep.íBfmu
/pHüCKOŰ M KaTOJIH^eCKOÍl/*

í
Mupe CAHTO. ioKnaasHK Ha 0CH0BaHHH BOCKpecHHx nponoBeaeíi

- hcto^ihhkob., Koiophuui jo cax nop npeHeŐpera.nH - ocb6 thji Bon- 
poc o KaTOJiH'iecKOM npocBemewiH HapoflHux uacc b BeHrpnn. 3th 
nponoBeau arpa-na ŐonBniyio pojib b gpopuMpoBaHHH oömecTBeHHoro UHe- 
hhh epe au őcurBmefl qaoTwo HerpaitoTHoro KpecTBHHciBa. Abtop oö- 
paTBJi BHHuaHBe a Ha KaaeHaapa, HBBHBUiüecH BasHtas np0H3ueaeHHeu 
neqaTM a xpaHHBmiiecR b KpenocTHux aouax.

KajiiiiaH BEHÍA. B aoiuiaae "OÖyHeHae a rpauoTHocTB b cpeae 
3aayHaacKoro KpecTBHHciBa bo Biopofl noaoBHHe xyill BeKa" aBiop,
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cooőüíhb aaHhue nepenHCH nonoB h yqHTejiófl 3aayHaíícKoro Kpaa, 

npoBeaeHHoa Ha ochob8hhh npaBHTejiBCTBeHHoro aeKpeTa ot 1769 ro- 

aa, KOHCTaTHpyeT öojiee BbiroflHoe, seu b cpeaaen no CTpaHe, no- 

jioxeHne uikoji aioro paiáOHa. flooaauHK ocoőo BuaejiaeT 3aaqeaHe 

npOTeoiaHTCKoro oŐyqeHHH, yKa3btBaa b to se Bpeua aa aeaocia- 

TOMHyx) noaroTOBKy yuHTejieü h aa HeaHa'iHTejiBHyK) 3í$6kthbhoctb 

oŐy'ieHHH. /IlocjieflHee yTBepscaeHHe AOica3UBaioT noanHCH Ha aajceiax, 

coÖpaHHtie b 1600 nocejieHMíi b gbh3h c ynopaaoqeHaeu oŐpoKa b 1767 

roay h CiíHAcTejiiCTByraipe o ŐojibiuoíÍ cieneHH Ge3rpaií0Ta0CTH/. Cie- 

neHB HerpauoTHOCTH He3aBHCHtia ot HaiwoKajiBHOCTeií b aepeBHe, ho 

nponopuHOHajitaa CTeneHH noAKjno'ieHHH k TOBapHOlíy npoH3BoacTBy Ha- 

cejiéHBoro nyHKTa. Abtop npoBoaHT napajmejiB c oŐecneneHHOCTbiű 

üiKoaaiiH b 3Ty anoxy b EaBapnH h CHJie3Hii.

wiaraa SiOPA. Abtop coaoKJiaaa "HapoaHoe 0Őpa30BaHHe b j;eliep- 

ckoü oŐJiacTH b 1777-1888 roay 3aTparHBaeT CTeneHB BoaaettCTBHa 

Ha HapoaHoe oŐpaaoBaHHe b aa3BaHH0K oŐJiaciH aeapeTOB o npocBe- 

meaHH, H3aaaHux HMnepaTopou Hoch$ou BTopuu, 3aTeu, onapaacB Ha 

np0T0K0Jiu uepKOBHoro cjieacTBHa, ocBeinaei Bonpocu noaroTOBKK y- 

'tHTejietí, Ha3bisaeT npenoaaBaeuue npeauem h hhcjio nocemaaiüHX 

uikojih. Ha ochobbhhh flaHHUx nepenacefí I84I- I847 roaoB aHaJiH3Hpy- 

eT xoa pa3BHTHH ynouHHyTbix npoÖJiőM.

üniTBaH KOTHEK. B aoKJiase "AeflTeJiBHOCTB h ycaoBHH lm3h.í 

3aaa3cKHX vMHTeJiefl b nepnoa BpeueHH uenay aByua nepBhüüi R*tio 
Educationis /I777- I806 r r /n aBTop Ha npHMepe oaaoü H3 cantix 

KpynHbix aflMHHHCTpaTHBHux eaHHHu oőjiacTH pacKpuBaeT nojiűiceHHe c 

0Öpa30BaHHeu. B 1770 rosy b 519 HacejiéHHbix nyHKTax oŐJiacT;; hac- 

'iHTUBajiocB 146 uikoji, B 1806 roay hx hhcjio CTajio CBhiiae 170. üok- 

jiaa^HK cooőiiüiJi o aoTauHH y^HTejieii, o aaa3ope 3a huuh /noeéno*;, 

npHxoacKHM cBaneHHHK HJiH noueuHK/.

MinTBaH i'UT. Ao.-tJiaa "flyxoBHtiH uhp npocBemeH.ia b jiHTepaType 

íle^a - bapana" nocBameH ne<icKoö ŐHöJiiiOTeKe, b 1774 roay otxpü- 

toM fljia nyőjumaoro aociyna eiiHCKonou Kjihmo, aajiee íle^cKoü ÁKa- 

aeuHH, oaKoro H3 npo&eccopoB KOTopofí b KOHue XJ'III BeKa jihuihjih 

aojiHHOCTH 3a nponoBeflB KaHTHaacTBa h aTeH3ua. Hapaay c Hapoaau- 

mm KpbuiBHUH npocBemeHHa /no3T Hhoui Kohh/, aBTop 3H3K0UHT c ne-
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peiuicKoS oanoro H3 BUAaaiuiixcH BeHrepcKHx nHcaiejieií-HKOŐHHueB 

Hhoes Ba^aHü c ero nencKHM Apyrou Jlacjio DpaimeM h aaéT ouerncy 

3toí1 nepenacKH.

üesé BESEPEIYu B joKJiaae "llocejiKOBue némára c tohkh 3pe- 
k hctophh npocBemeHHH" aBTop yKa3UBaeT Ha bo3uoshu6 buboah, 

Bü-eKaüSöie H3 oőmerioKHTHHx K3o6paEeHHí4 Ha neqaTHx. Hapssy c h- 
óoőps^eHHeu Kr.CTpyiíeHTOB h nposyKTOB eejiBCKoro xp3HáCTBa, a TaK- 
ze pa3jiMHHHX paÖOHHx npoueccoB Ha neHaTHX XyiII BeKa naoŐpaKe- 
hu pyőKa, HKoraa qeaoBeK /b BHAax, npuroflHhix ajih H3yHeHHH OAea- 

3ü/. HsroTOBMTejiHMH ne^aTen aBTop CMmaeT AepeBeHCKHX, <iacTO 
S p C A H ^ ’X Ky3H.eUOB.

Sciep HAaB SEHUEHE. B s o h a s e  "MccjieaoBaHiie óim cm HiiyiuecT- 

sa HaabKaHHsaHCKHX rpaaaaH Ha pyőeae X I X  BeKa" npoHBJiHeicH nyHK- 

TyaJIBHOCTB B OTHOaeHBH HCTOpHH MaTepHaJlBHOÜ KyjIBTypU 03HaM6HHbIX 

onnceíl /npesueThi ő m a ,  OAesAa, paőomie HHCTpyMeHTU, vmorAa npea- 

ueTü pocKoum/. lí3yMeHiie sthx onaceü buhbjih@t K3ueHeHHH, npoH c- 
□esiiisie b üü3hű rpassaH .

íÍock® T/.PHüLU B cosooaae "KyjiBTypHoe pa3BMTne ropoaa Ulon-

poEa Ka pyőese XIX BeKa" aBTop onKCUBaei KyaBTyphue y^peKfleHHH

oflHoro ns 3anaaKOBeHrepcKnx ropoAOB c öojibiuhm npouuimi. C 1769 

rosa b -onpoHe íyHKUHOKiipoBaji nocTpoeHHUfi H3 k b u h h  h Kupim^a Te- 
3Tp, r^e BbiCTynajiH nocTOHHHue Tpynnu. B Hauajie 1790 roaa orapu- 

."acB ÖHőJiHOTeKa c BHAaneií iiH»r Ha aom, b 1829 roAy őhjio 0CH0Ba- 

ko aonpűHCKoe >íy3HKaJiBHoe oŐieAHHeHue. B ropoAe HitejiocB ABe pe- 

jiMraosHHX rHiíHa3iiH, yueHHKH KOTopiJx Qujih BbixoAuaMH H3 rpaxAaKc- 
KHX H Kp6CTBHKCKHX CJIOÖB. 3AeCB SHJIH XyAOüCHHKH H CKyJIBUTOpbl, ap- 

xuieKTOpH. Mx AeHTejiBHOCTB pacnpocTpaHHJiacB Ha Bect SaAyHaiíCKHü 

KpaM.

PaüMyHA XErEffiOiü. CoAOKJiaA "IlpocBeuieHwe b Bcieproue Ha py-
6exe X I X  BeKa" 0xapaKTepii30Baji B03p0AKBuiyiQCH b 1821 roAy b ro-

poAe hs flyHae Tnnorpa$nio h eé H3AaHHH. Abtop ynoMKHyji HeKorc 
rpa^AaHHHa ropoAa, noAapHBiuero nepBoB nyöJuníHOü ropoACKoii ö«6- 
jiMOTeKe 2500 touob.

C>epeHU líiíXAtó. C0r;iacH0 AOK^aAy "Pojib h 3HaMeHiie uaABHpo-
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BapcKOfl rnMHa3MH / I 7 6 7 - I8 4 8 / "  pa3BHTiie ocHOBaHHOü rpaxflaHaMM 

ropoaa rMHHa3HH noaopsaji Ratio Bducationie. rnuna3HH onyc- 

TeJia h noaTouy ŐHJia 3aKpuTa no KopojleBeKouy yKa3y ot  1798  

roaa. Hepea aecHTB JieT rnuHa3HH B030ŐH0BHJia cbob  aeHTejiBHOCTB, 

pacnropiuiHCB ee yMeÖHue pauKH. B 1815 roay B03hhk  Bonpoc c BBe- 

aSHHM Kypca $HJIOCO(j)HH , KOTOpblÖ SOJIHeH ŐhUI BKJIKWaTB TaKSe OCHOBbl 

eejiBCKoro xo3HftcTBa. Z3-3a HexBaTKH MaTepHajiBHUx cpeacTB st o t  

naaH oaHaKO He őmi ocynecTBJieH. Ab t o p  nepemacjiaeT mieHa ciaB- 

uihx n3BecTHUMH riiMHa3HCTOB h neaaroroB.

PaőűTofi reHeajiorM^ecKolí ceKUHH pyKOBOOTJi Kapa BÉP&iil. Bo 

b b o s h o m  aoKJiaae "Bonpocu ŐHorpa$H»iecKHX h reHeaaonm ecKHX h c c - 

jieaoBaHHHx" aBTop noa^epKHyji, ^ t o  reHea-norn^ecKHe HccaeflOBaHHH 

uoryT npeacTaTB KaK CBoeoŐpaaHUlí, oomencTopH^ecKKií ue io s  h uo- 

ryT cnocoŐcTBOBaTB nyMiiieuy noHHMaHuio HCTopusecKoro npouecca.

Km npHHasJieiKKT ÖojiBmaH pojib, b nepByio o^epeaB, b M3ytieEMM ahh- 

jseHHH oőmecTBa. C m x  noMomBio b 3HaunTejiBH0ö Mepe K0HKpeTH3yeT— 

cs KapTüHa ynaflKa, noateMa, MurpanHH oőmecTBeHHux KJiaccoB, cüo- 

éB, rpynn. noJiy'ieHHbie tbkhu 0Öpa30M pe3yjibTaThi BbixoasT 3a paM- 

KH MeCTHOií H perHOHaJIBHOM HCTOpHH OőmecTBa H HMeiOT SHa^eHHe TaK- 
se b HCCJieflOBaHHHx oőmerocyaapcTBeHHoro MacmTaőa.

Mhkjioüi 3AB0PCrCM. B aoKJiaae "IlyTB kpoctbhhckoü ceuBH H3 

Lypa b KOHue xy ill  - Hauajie XIX BeKOB" Ha ocHOBaHHM MeTp/qec- 

khx khht h aaHHhix oŐmerocyaapcTBeHHoa /I 8 2 8  r . /  h DŐpouHOií 

/ I 8 4 I  r ; /  nepenaceíí aHajiM3npyeTCH hctophh njiaTHiuea HaJiorn ceMBH. 

Abtop KOHCTarapyeT tót $aKT, mto b X J I I I  Bene HMymecTBeHHoe no- 

jioseHHe cynpyroB He Hrpajio pojiw /cocTOHTenBHue xo3HeBa MacTO 

seHUJíMCB Ha ÖaTpa^iKax/, b XIX xe BeKe ŐpaKH 3aK.nKmajiHCB tojibko 

pSBHUMH B KMymeCTBeHHOM OTHOUieHHH .

Apnaa . "M3aaTejiBCKaH aeHTeaBHOCTB ceMBH ILneííu". Ab

top aHaJiH3HpyeT HanpaBJiHK>i4yio jimhhio H3aaHnfi ceMBH njieííu, b oco- 

ÓeHHOCTH np0H3BeaeHHM, 3aHHMaiOUlHXCH MCTOpHeii. 3tO H3jaTeJIBCTB0 

Öbjjio oshmm H3 KHnroií3aaTejiBCTB (5aHaTCKoro oőmecTBa, pacnojiomeH- 
Horo Ha MHOrOHaUHOHaJIBHOií TeppHTOpHH, flO nepBOÍÍ MMpOBOií 30ÍÍKU 

npuHaaJieacaBniefí BeHrpHH, 3aTeM OTomeameií k ÜOrocaaBHH H-PyuuHHH.
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^OKiiaÁ^HK KOHCTaTHpyeT, 'íto rpynnHpoBaBuiHecH Boicp/r 0CH0BaHH0r0 
30 BpeueHa anoxn pe^opu H3aaTejiBCTBa nncaTejin nyóJiHKOBajin b He- 

Ő0JIBU10M HacejiéHHOU nyHKTe Se^KepeK coBpeweHHae H3flaHifla c Őora- 
toH TeuaTiiKOű, oőumho CTOHBiuae Ha bhcokom yyoBHe. B H3UKa H3fla- 

hh2, KaK npaBHJio, OTpascajíMCB aanpocu uHoroHaiuioHanBHoro oŐmecT- 

s a . H3flaTejiBCKaa aeaxejiBHOCTB coubh rtjieiin cnocoőcTBOBajia íjopMH- 
poBaHMio b BaHaTe bociipiihm'üibo£í k KyjiBType oÖmecTBeHHOCTH, noKy- 

naromea khhth .

Kapocs EOPIH. B flooaae "Pojib coubh ne<iaTHHKa EnTTepuaHHa b 

3asyHaücKou Kpae" aBTop, yxaaaB Ha TpyflHOCTH b HCCJieflOBaHHH hc- 

tophh ranorpa$CKoro aejia, noa^epoBaeT SHaseHae reHeajiorimecKHx 

HccseaoBaHHa. íleqaTHoe aejio őtuió npHBHJierHpoBaHHbiu pewecflou, no- 

3Touy HCTopaa cjio;£HBmHxca flHHacraSí newaTHüKOB aBJiaeTCH oaHOBpe- 
MeHHO H HCTOpneÜ 3TO0 OTpaCJXH npOUHIUJieHHOCTH.

3pne TOíJÍIOiii. B cofloiuiafle "reHeanorMHecKHe h repaJiBflvmecKiie 

BocnoMMHaHHa oahoB ceuBH rpasíflaHCKoro npoHcxoafleHHa H3 aonpona" 

aBTop aHaJiH3KpyeT hctophío cömbh peuecjieHHüKa c Hasasa 1600 roaoB 
/'uieHauH ceuBH Őhjih, rjiaBHuu 0Őpa30«, flyŐHJiBmHitH/, yKa3aB Ha nc- 

TO'IHHKW HH<JOpuaUHH. flOKJiaflmiK 3HaK0IiHT TaKSe C H3MeHeHMHMll $a- 
uajiBHoro repőa, kotopumh ceuBa n0JiB30Ba.nacB b aYIII Beice.

Jlacjio BkJlkl. B Aooaae "Pojib ceutH floőma b oőmecTseHHOíí 

:íH3H0 ®eüepcKOít OŐJiacTH b XyiII-XIX BeKax" aBTop npocJiexHBaeT 

nyTB oiiHoü cpeflHeBeK0B0K BeHrepcKOft ceMBH, HaHHHaa c 1782 roaa. 

Hosa3aB eé öercTBo ot TypeuKHx 3axBaT™K0B k 3anaBHbiu rpaHuuau, 

aoKJiaflíHK onacuBaeT pa3flpoÖJieHiie nouecTBa h nonaaaHHe qjieHOB 

CeiíbH B HOfleHmHKH. OflHH H3 ÜOTOMKOB 3T0Ít ceuBH HBJiaeTCH B Hac- 

Toaiaee Bpeua npeaceaaieJieu Coio3a nncaTejieö.

AJiaíSoiii flEITE. B a o o aae  "B03BbiuieHMe flByx 3aJiaflcKHX ceideií 

H3 OflKOHafleflBHbix KypaaJiBHUx bo BJiaseTeJiBHUx flisopaH" aBTop Ha 

npauepe kctopmh ceueíí tyTop h fleaK noKa3UBaei npeBpameHtíe uejiB- 

Koro KypHaJiBHoro &BopaHHHa BKpynHoro 3eMJieBJiaflejiBu,a. MjieHOM 

ceiíBH űeax Őbui í>epeHU .igajc, oahh H3 cauHx 3Ha>uiTejiBHhix rocyaapcT- 

BeHHUX aeaTejietí BeHrpp b XIX Beite.
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B h k t o p  flOBEP. A b t o p  n o c B H im i cboM a o iu ia a  re H e a jio rH H  ceuBM 

Be3epean, Ha^oiHaH co c p e a H u x  BeicoB a o  k o b u b  XIX B e K a , n p o c j ie -  

flHB HCTOpHB SBOpHHCKOÜ C e iiB H , BblXOflUN H3 KOTOpOU ŐfaUlH HrpaBHIKUH  

ŐOJIBUiyD POJIB B HCTOpHH HaiHefl POAHHU nOJIHTHKaMM, pyKOBOflHTeJIHlül 

O Ő JiaCTH .

WiDTBaH CACKO. B coaoiuiaae "SHaqeHHe ceutn EceHcraix, c ocoő- 

Hbm ynopoM na BeiBB, npoxHBaBmyio b BapaHe" aBTop, onapaHCB Ha 

SOKyueHTN, co«epxamne saHHue o BJiaaeHHHx nepecemiBmeficH c ceBepa 

CTpaHK ceuBH, aaBinefl oőjiacTH, b o c h o b h o u , hh hobhhk ob  h npesBoaH- 

Tejieü, pacKpuBseT b8x h o c t b  KpoHmeöca b ceueítHux apxHBax 8kohoiui- 

KO-HCTOpHHeCKOÜ HHfopilámiU.

Ü1ÜTB3H KAJULAH. floKJiaa TeHeaJiorHH 3eiuieBJiaaeJiBueB iiopcKoK 

jiaTH$yHSHii c 1691 no 1848 í r . "  h b sh b t c h  3aMe<iaTejiBHbai npuiiepoM

Toro, K8K nouoiuBK) reHeanoniH peK0HCTpynp0BaTB HHaqe Heoőo3pnuue 

OTHOffleHHH COÖCTBeHHOCTH.

Ileiep HA^BEAKAH. SoKJiaa "BecnpeucKHií HaflrpoÖHbifl KaueHB c rep- 

Öou Ha uorajie Őana KpoaTiau ŰeTpa Bepacjio" nocBHméH Bainofl juhihoc- 

th Ha^ajia Xíl BeKa - ÖUBiueuy enacKony Becnpeua, rocyaapcTBeHHOuy 

aeHTejira, annjiouaTy u nojiKOBOfluy, naBuieuy b Őhibb npoTHB TypoK b 

1 5 2 0  roay. /Oőjiouok ynouHHyioro MonuiBHoro kbuhh, HaroTOBJieHHoro 

b 1 5 2 5  roay b CTHJie peHeccaHca, HaáaeH npa pacKonKax h6ckojiko xer 
Ha3aa/. XopBaTCKütt Hapoa utht Ileipa ÉepacJto KaK Ha un OHajiiHoro re- 

poa, b 1 5 1 5  roay o hőm őtuia caoxeHa nepBaa Ha BSHrepcKOii hsukb 

BerBapcKaR necHB o bhth36.

3aceAaHHH ceKmtft Bceraa eoripoBoxaaJiHCB oxHBJiéHHOlt aacKyccH- 

ett, fleuoHCTpHpyomeíi pe3yjiBTaTU MeTOflHKH h hobhx HCCJieaoBamiil. Ha 

3aKJiio,uiTejiBHO)i 3aceaaHHii KOH$epeHimH nepea őojiee, seu 200 yqacT- 

hhkob nJieHyua BbiCTynia;iH pyKOBOflMTejiH 5 ceKiwfl, aaB KpaTKya oueH- 

Ky paöOTH BeaoMHX huh ceKuaK.
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